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పరిచయయం.. 

బగసునస్నేరా, అయంత? 

సెలవలనస్నే గబగబ, హడావిడగ, గయందరగోళయంగ, సయంతోషయంగ గడచి 
ఉయంటాయి కదసూ?  చాలా కథలసు చదివి ఉయంటారసు, కొక్రొతత్త కొక్రొతత్త ఆటలసు, 
పాటలసు నేరసుర్చుకొన ఉయంటారసు.  మయండే ఎయండలల తరగకుయండా జాగరతత్తగ 
ఆడకునస్నేరసుగ? 

కొతత్తపలల కోసయం ఎదసురసు చసూసారా, పాపయం? పతతక వచిర్చు ఉయంటే బగసుయండేది 
కాన, ఏయంచేదద్దయం, ఎయండలసు కద, ఈ రయండ నెలలసూ కుదరలేదసు. 
ఇపర్పిడ మళళ్ళీ కొనస్నే చకక్కన కథలసు పటసుటకొన వచేర్చుసాయం, ఇవిగో! !

ఈ కథలనస్నే చదవెయయయండ గన- ఇదిగో, ఇయందసుల 'మొకక్కలసు నటే కథ'

అన ఓ గొపర్పి కథ ఉయంది. అది మాతతయం తపర్పికుయండా చదవయండ- చదివి, ఈ 
వానకాలయంల వలలైననస్నే మొకక్కలసు పయంచయండ! 

అదికాక, ఇయందసుల ఉజజ్బెకిసాత్తన  వాళలది 'బక' అన ఓ మాయంఛి పదద్ద కథ 
ఉనస్నేది. పదద్ద పిలలలసు చదివయందసుకు భలే ఉయంది. చదివి ఆలచియంచాల మరి! 

ఇయంకేమ- మామసూలేగ, మీరసు రాసిన కథలేమలైన ఉయంటే పయంపయండ! మీ 
పదద్దవాళలతో కూడా రాయియంచయండ! బగసునస్నేవాటిన దిదిద్ద, రానసునస్నే నెలలల 
పరచసురిసాత్తయం! 

కొతత్తపలల బబయందయం 
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మనో పబజ్బెయంగమా ధమమ మనో సటాట్ఠా మనో మయ
మనసా చే పసనేస్నేన భాసత వా కరోత వా
తతో నయం ససుఖమనేశ్విత ఛాయ వా అనపాయిన

మనస అనస్నే భావనలకూ మసుయందసు నలసుససుత్తయంది. మగిలనవనస్నే  మనససుచేత నయయంతతయంపబడేవ; మనససుచేత 
నరిమయంపబడేవ. పరశయంతమలైన మనససు మన వెయంటనయంటి ఉయండే చలలన నడ వయంటిది. పరశయంతమలైన మనససుతో ఏ 
పన చేసిన అది మనకు సయంతోషానస్నే కూరసుర్చుతసుయంది.

చదసువనవాడజజయండగసుగుఁ 
చదివినగుఁ సదసదిశ్వివక చతసురత గలసుల్గున
చదసువగవలయసునసు జనసులకు
చదివియంచెద నరసుయలొదద్దగుఁ చదసువుమసు తయండత!

భావయం: బమమర పోతన, భాగవతయంల, హిరణయకశపడ చేత పరహలదసుడకి చెపిర్పిససుత్తనస్నే మాటలసు:  

చదవన వాడ ఒటిట మసూరసుర్ఖుడ అవుతడ.  

నయన!  చదివితే ' ఏది మయంచి, ఏది చెడ'  అనేది తెలసుల్సుకునే విచక్షణ వససుత్తయంది. 

అయందసువలల,  పరత ఒకక్కరసూ చదసువుకోవాల.  

నేనసు ననసుస్నే మయంచి గసురసువుల వదద్దకు పయంపిసాత్తనసు- బగ చదసువుకో తయండత!
-సౌజనయయం: పోటసు బల్ రడడ్డిగరసు, భీమారయం.
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అబదద్ధాలసు!
ఈసారి ఆలచియంపజేస రచనలసు ఏమసునెలైస్నే, అన చసూససుత్తయంటే ఇదిగో, ఈ కథ దొరికియంది - చసూడయండ...

మసూలయం : మానస, ఎనమదవ తరగత, జహీరాబదసు.       కథనయం, మసుగియంప : కొతత్తపలల
సౌజనయయం : మన లలైబతర, జహీరాబదసు 

అనగనగ ఒక ఊరసు.  ఆ ఊరిల ఒక బడ.

ఆ బడల మయంచి మాసాటరసుగరసు ఒకాయన
ఉయండేవాడ. ఆయన పేరసు బలాజీ రావు. 

టీచరల  యసూనయనలల  ఆయనకు  చాలా
మయంచి  పేరసు,  పదవి  ఉయండేవి.  అయిన
పరతరోజూ కతమయం తపర్పికుయండా బడకి కరకుట
సమయనకి  వచేర్చువాడాయన.  పిలలలకు
చాలా చకక్కగ పాఠాలసు  చెపేర్పివాడ.  సరలైన

సమయనకి  సిలబస్  మొతత్తయం  పూరిత్త
చేసవాడ.  చదసువుతో  పాటసు,  పిలలలకు
జీవితనకి  సయంబయంధయంచిన  విలసువలసు
నేరర్పివాడ.  అయందసుకోసయం  ఆయన రకరకాల
పరయోగలసు చేససుత్తయండేవాడ. 

వాటిల  భాగయంగ  ఒకరోజన  ఆయన
పిలలలయందరిన  పిలచి  "చసూడయండ  పిలలలసూ!

మనయందరయం  పరతరోజూ  ఏదో  ఒక  విషయయం
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గసురియంచెలైన  అబదద్ధాలసు  చెబసుతసుయంటాయం.

అవున, కాద?" అన అడగడ. 

"అవునసు సార!" ఒపర్పికునస్నేది లక. 

"లేదసు  సార!  నేనసు  అసల్సులసు  అబదద్ధాలసు
చెపర్పినసు- కావాలయంటే మా అమమన అడగయండ"

అనస్నేడ రవి. 

వెయంటనే  పిలలలయంత  కొయందరసు  "మయం
చెబసుతయం"  అన,  కొయందరసు  "మయం  చెపర్పియం"

అన గోలగోలగ అరిచారసు. 

"సర! సర! మీల కొయందరసు అబదద్ధాలసు
ఆడతసునస్నేరసు; కొయందరసు ఆడటేలదసు. కాన ఆ
సయంగతసులేవ  నకు  ఇనస్నేళసుళ్ళీగ  తెలీదసు.
ఎయందసుకు  తెలీదసు,  చెపర్పియండ?!"  అడగరసు
బలాజీరావు మాసాటరసు. 
"ఎయందసుకయంటే  మీరసు  ఇయంతకు  మసుయందసు

ఎపర్పిడూ  మమమలస్నే  అడగలేదసు"  ససూటిగ
అనేసాడ ససూరి. 

"అవునసు సార!  మమమలస్నే అడగి ఉయంటే మయం
చెపేర్పివాళలయం,  నజయంగ!"  అనస్నేది  కలాయణ,

మసుసి మసుసిగ నవుశ్వితసూ. 

"లేదసు  సార!  అడగిన  ఎవశ్విరసూ  చెపర్పిరసు"
అనస్నేడ  ససురష్  "ఊరికే  అబదద్ధాలసు
చెపేర్పిసాత్తరసు!" అన పదవి విరసుససూత్త. 
"మరి,  అబదద్ధాల  గసురియంచి  తెలసుససుకోడానకి
ఇయంక  వర  మారల్గు యం  ఏమసునస్నేది?"  అడగరసు
మాసాటరసు నవుశ్వితసూ. 

పిలలలయంత ఆలచనల పడాడ్డిరసు. 
"వర ఏమీ దరి లేదసు.   నేనసు మీ మాటన
నమమదలచసుకునస్నేనసు  అయంతే.  ఇపర్పిటినసుయండ
ఒక  నెలరోజలపాటసు  పరతరోజూ  నేనసు
మమమలస్నే  అడగసుతనసు-  కిరతయం  రోజన
ఎవరసు  ఎనస్నే  అబదద్ధాలసు  చెపార్పిరో  నకు
చెపార్పిల ఒకొక్కకక్కర.  మీరసు ఏది చెబితే దనస్నే
ఇదిగో,  ఈ నోటసుల్సుల రాససుకుయంటానసు.  నెల
పూరత్తయయక,  ఎవరసు  తకుక్కవ  అబదద్ధాలసు
చెబసుతరో వాళలకు ఒక చినస్నే బహుమత" 

"బహుమత  కోసయం  కావాలన  ఊరికే
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అబదద్ధాలసు  చెపిర్పిన  చెపర్పిలేదన  చెబసుతరసు
సార!" అరిచాడ ససూరి అసయంతబపిత్తతో. 

"చెపిర్పిన,  చెపర్పికపోయిన,  చెపర్పిక తపర్పిదన
చెపేర్పిసిన,  చెపర్పిదమనసుకునస్నే,  అనస్నే
చసూససుకునేయందసుకు  నేనసు  ఉనస్నేనసు  కద!"

అన నవాశ్విరసు బలాజీరావుగరసు. 
*** 

తరసువాత రోజన మాషాటరసు  గరసు కాలససుకు
రాగనే ఒకొక్కకక్కరిన లేపి,  "ఎనస్నే  అబదద్ధాలసు
ఆడావు?" అన అడగరసు. ఒకరసు "నేనసు 24

అబదద్ధాలసు ఆడానసు"  అన అనస్నేరసు.  వెయంటనే
మాషాటరసు  "నకు  పదికి  9  మారసుక్కలసు"
అనస్నేరసు. 
రయండోవాడ నేనసు  18  అబదద్ధాలసు  ఆడానసు"
అనస్నేడ.  

వెయంటనే మాసాటరసు  "అయితే నకు కూడా 9
మారసుక్కలసు" అనస్నేరసు. 
"నేనసు  అసల్సులసు  ఒకక్క  అబదద్ధాయం  కూడా
ఆడలేదసు సార" అనస్నేడొక పిలలవాడ. 

"నజయంగన?!"  అనస్నేరసు  మాసాటరసు
ఆశర్చురయయంగ.  

"నజజ్జమయంటే నజయం సార" అనస్నేడ వాడ. 

"అయితే  నకు  పదికి  పది  మారసుక్కలసు!
అయందరసూ  వడకోసయం  చపర్పిటసుల  కొటటయండ"

అనస్నేరసు బలాజీరావు మాసాటరసు. 
వాడ  చాలా  గరశ్వియంగ  ఫీలయి  కొయంచెయం
నటారసుగ కూరసుర్చునస్నేడ. 

తరాశ్విత  పిలాలడ  "నేనసు  కూడా  అసల్సులసు
అబదద్ధాయం  చెపర్పిలేదసు  సార"  అనస్నేడ
నవుశ్వితసూ. 

"అయితే  నకు  2  రయండ  మారసుక్కలసు"
అనస్నేరసు మాసాటరసు కూడా నవుశ్వితసూ. 

వాడ  ఆశర్చురయపోయి  చటసుకుక్కన
కూరసుర్చునస్నేడ. 

అటాల  మొదలలైన  ఆ  కారయకతమయం  నెల
పొడగసున సాగియంది. 

నెల  గడచాక  బలాజీరావు  మాసాటరసు
రిజిసటరసునసు  పిలలలకే  ఇచిర్చు,  ఎవరి  అబదద్ధాల
మారసుక్కలస్నే  వారసు  కూడ  మొతత్తయం
చేయమనస్నేరసు. 
కొయందరికి  ఎకుక్కవ  మారసుక్కలసు,  కొయందరికి
తకుక్కవ  మారసుక్కలసు  వచార్చుయి.  కొయంతసప
అయందరసూ  గొడవ  గొడవగ  వాళలకొచిర్చున
మారసుక్కల  మయంచి  చెడడ్డిల  గసురియంచి
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మాటాలడకునస్నేరసు.   కొయందరసు  పిలలలసు
మాసాటరి దగల్గురకొచిర్చు నలబడ, "మయం  అసలసు
అబదద్ధాలసు  చెపర్పికపోయిన  మీరసు  మాతతయం
మాకు తకుక్కవ మారసుక్కలే ఇచార్చురసు సార"

అనస్నేరసు ఏడప మసుఖాలతో. 

"చసూడయండ,  మీరయందరసూ  చాలా  మయంచి
పిలలలే.  పోయి కూరోర్చుయండ.  ఈ మారసుక్కలనస్నే
ఒటిటవ.  ఎయందసుకో నేనసు చెబసుతనసు,  వినయండ.

మసుయందసు వెళళ్ళీ కూరోర్చుయండ" అన వాళలయందరిన
వెనకిక్క  పయంపి  కూరోర్చుబెటిట,  అపర్పిడ
చెపార్పిరసు-  "చసూడయండ  పిలలలసూ,  నజయంగనే
మనయందరయం  ఎపర్పిడో  ఒకసారి  అబదద్ధాలసు
ఆడతసుయంటాయం. కాన వాటిన ఏనడూ లకక్క
పటసుటకోయం. నజానకి  గయంధీగరసు మహతసుమడ
ఎయందసుకో  తెలసుసా?  ఆయన  తనసు  ఆడన
అబదద్ధాలనసు లకక్క పటసుటకునస్నేడ: వాటి పటల
మలకువతో  వయవహరియంచాడ.  వాటిన
గసురిత్తయంచనటసుల,  మరిర్చుపోయినటసుల,  'అవి
నజాలే' అనస్నేటసుల పరవరిత్తయంచలేదసు.  అబదద్ధాలనసు
ఎపర్పిటికపర్పిడ  అబదద్ధాలసుగ  గసురిత్తయంచటయం
జరసుగసుతసుయంటే,  అవి  మనలస్నే  అతసుకొక్కన
ఉయండలేవు. 'మనయం గమనససుత్తనస్నేయం కద' అన

మలలగ  అబదద్ధాలసు  అనస్నే  పారిపోతెలై;  మనయం
రానసు  రానసు  సతయవయంతసులయం  అవుతయం.  ఈ
నెలరోజలలనసూ జరిగియంది అద.  మనయందరయం
మనలస్నే మనయం గమనయంచసుకునస్నేయం. 

ఎవరయం ఎనస్నే అబదద్ధాలసు ఆడామ ఎవరికి
వాళల యం  మన  మనససుల  సరిగల్గునే  లకక్క
వససుకునస్నేయం.  నోటసుల్సుల  ఉనస్నే  అయంకెలేవ
వాసత్తవయం  కాదసు-  మీ  మనససులల  ఏ
రోజకారోజన  లకక్క  ఒకటి  ఉయండయంది
చసూసారా,  అద  వాసత్తవయం.  మీల  పరత
ఒకక్కరసూ గసురిత్తయంచి ఉయంటారసు-  నెల మొదటల
కయంటే,  నెల చివరోల మీరసు తకుక్కవ అబదద్ధాలసు
ఆడారన!  ఔన  కాద?  మీరయంత  ఏరోజ-

కారోజ  తకుక్కవ  అబదద్ధాలసు  ఆడేయందసుకే
పరయతస్నేయంచారసు- ఔన కాద?" 

పిలలలయంత ఔననస్నేటసుల తల ఊపారసు. 
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"అయంటే  మీరయంత  మయంచి  పిలలలలైనరనస్నే
మాట!  అయందసుకన,  మీకయందరిక  వసెస,
బహుమతసులసు!"  అన  మాసాటరసు  తన
సయంచీలయంచి చటసుకుక్కన తీసిన మఠాయిలస్నే

అయందరిక పయంచారసు. 
పిలలల  మసుఖాలనస్నే  సయంతోష  ఆశర్చురాయలతో
వికసియంచాయి! 

సస్నేహ బయంధయం
మతతమా మతతమా మఠాయి పొటలమా
శనగ కాయయంత సస్నేహమా బఠానల బయంధమా
ననసుస్నే చసూడాలన ఉయంది నతో మాటాలడాలన ఉయంది
బససుల్సుల వసత్త రోడడ్డి పరమాదయం
రలైలల వసత్త పటాటల పరమాదయం

విమానయంల వసత్త గల పరమాదయం
అయందసుకే బదయం కాయయంత బధతో
ఉసిరి కాయయంత ఉతత్తరయం రాససుత్తనస్నేనసు
పేరసు వెసరికాయ ఊరసు ఉసిరికాయ
జిలాల జీడకాయ మయండలయం మామడ కాయ
చిరసునవుశ్వి చియంతకాయ

-కె.కరత్తన, 10వ తరగత, కెజిబివి, సికెపలల.

కొతత్తపలలన మీ మతసురలకు, మీరసు చదివిన బడలకు, మీ సమీపయంలన లలైబతరలకు బహూకరియంచయండ! 

రాబోయే 12 సయంచికలకెలై మసుయందససుత్త చయంద:

వయకుత్తలకు: 300/- (పోసటజీ మరియసు యసెల్సుమమస్ ఛారజ్జలసు కలపి)

సయంసస్థలకు: 350/-

గమనక:  అచర్చుయిన పసత్తకాలసు ఎపర్పిటికపర్పిడ సాధారణ పోససుటల పయంపబడతయి.

 NEFT TRANSFER  కోసయం అకక్కయంటసు వివరాలసు:
“Kottapalli Prachuranalu”
SB A/c 62320333310,
State Bank of Hyderabad
Dharmavaram Branch
IFSC: SBHY0020902

Transfer వివరాలనసు 
మాకు మయిల్ దశ్విరా 
తెలయజేయయండ:

team@ kottapalli.in

నవుశ్వి!
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నెమల నేరిర్పిన నడకలసు
ఈ కథ గమనయం చసూసారా ? కూసియంత భావుకత, రవశ్వియంత సబజనతమకత ! ఎయంత అయందయం వచేర్చుససుత్తయంది !!
సబజన : జి. లక భవాన, ఎనమదవ తరగత, శయంతనకేతన విదయలయ, జహీరాబదసు. 

ఓ పచర్చుటి కోన అయంచసున  'నెమల కోన'  అన
ఓ చినస్నే పలల. కోన వెలైపన ఉనస్నే చివరి ఇయంటల
ఓ  అయందమలైన  పాప  పటిటయంది.  ఆమకు
'మయసూరి' అన పేరసు పటాటరసు. 
మసూడేళసుల  నయండబోతసునస్నే,  ఆ  పిలలకు
నడకరాలేదసు.  నేలమీద దోగటడమ తపర్పి,
ఒకక్కసారలైన  లేచి  నలబడలేదసు.  ఇరసుగసు-
పొరసుగసు  వాళసుళ్ళీ  ఆ  పాపనసు  'మయసూరి-

మయసూరి' అన పిలసుససుత్తయంటే తమ బిడడ్డినసు వ
వెకిక్కరిససుత్తనస్నేటసులగ అనపియంచేది వాళల అమమకి,

ననస్నేకి. 

ఆ యేడ తొలకరి వానలసు మొదలలైనయి.

ఓ నటి సాయయంతతయం పావుగయంట సప వాన
కురిసి  ఆగియంది.  ఇయంటలయంచి  మయసూరి
దోగడతసూ  వాకిటలకి  వచిర్చుయంది.

మామసూలసుగ  కోనల  తరిగే  ఓ  నెమల
అపర్పిడ  ఇయంటి  మసుయందసుకు  వచిర్చు
నలబడయంది.  మడ తపర్పితసూ,  పాప కళలలకి
ససూటిగ  చసూసియంది.  మలలగ  పాప  దగల్గురికి
వచిర్చు,  ఆమ  చసుటసూట  వయయరయంగ
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నడవసాగియంది. 

మయసూరి  దన  వెయంట  దోగడతసూ
పోయియంది.  చేతసులసు  చాపి  దనస్నే
పటసుటకోబోయియంది.  అది  అయందలేదమ,

చటసుకుక్కన  లేచి  నలబడయంది.  నెమల
పరసుగసుతీసియంది.  పాప  తలల  మసుఖయం  కలసువ
పవశ్విబోయియంది.  ఆమ సయంతోషయంతో చపర్పిటసుల
చరిచియంది. పాప చపర్పిన చతకిల బడయంది. 

మరసునటి సాయయంతతయం తడనేలల కాల
మసుదతలసు  వససుకుయంటసూ  మళల  వచిర్చుయంది
నెమల.  ఈసారి అది పాప చసుటసూట కొయంచెయం
వగయంగనే  నడససూత్త  వయయరాలసు
ఒలకబోసియంది.  మయసూరి దనకేస చసూససూత్త

కాసప ఆడకొయంది. అయందసుకోవాలనసుకునస్నేది.

ఒకక్కసారిగ తటాలసున లేచి నలబడయంది. చక
చకా  నలసుగసు  అడగసులసు  వసి  దనస్నే
పటసుటకోబోయియంది.  నెమల  పరసుగసు
అయందసుకునస్నేది.  పాప  తసుపకుక్కన
కూలబడయంది. 

మసూడో  రోజన  మళళ్ళీ  వాన  కురిసాక,

ఆకాశయంల  ఏడ  రయంగసుల  ఇయందత  ధనససుల్సు
వెలసియంది.  ఇపర్పిడ  నెమల  కోసయం
ఎదసురసుచసూససూత్త  నసుయంచసునస్నేది  మయసూరి.

రానే వచిర్చుయంది నెమల! 

పాప ఎదసుట నలబడ, ఒళసుల
విదిలయంచసుకుయంది.  మలలమలలగ పరివిపిర్పియంది.
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మనోహరయంగ  నటయయం  చేసియంది.  నటయయం
పూరత్తయేయసరికి  మయసూరి  లేచి  నెమల
చెయంతకు  పరసుగసుతీసియంది.  అయందకుయండా
పారిపోయియంది నెమల. 

ఇపర్పిడది రోజూ వససూత్తనే  ఉయంటసుయంది.  పాప
దన  వెయంట  పరసుగసులసు  తీససుత్తయంది  కాన,

పడపోదసు.  నెమలన  ససునస్నేతయంగ
పటసుటకుయంటసుయంది.  అది  కూడా  ససుతరయంగ

విడపియంచసుకుయంటసుయంది. 

వాన  వెలసత్త  చాలసు-  ఇదద్దరసూ  నెమలకోనల
ఒకరినకరసు  తరసుమసుకుయంటసూ  కనపిసాత్తరసు.
ఎవరలైన  'మయీర!'  అన  పిలసత్త   నెమల
వెనకిక్క తరిగి చసూససుత్తయంది.  అపర్పిడ  "ఓయ!

వాళసుళ్ళీ  పిలచియంది  ననసుస్నే  కాదసు-  ననసుస్నే!"
అయంటసుయంది మయసూరి ఎగతళగ!

సాశ్విగతయం!

కొతత్తపలలల  పిలలల రచనలకు పాశ్రాధానయత ఉయంటసుయంది. ఈ పసత్తకయంల దదప సగయం కథలసు పిలలలసు 
రాసినవి; మగిలనవి పిలలలకోసయం పదద్దలసు రాసినవి.  బొమమలసు  వసిన  వాళసుళ్ళీ   మటసుకు    యసువకులసు. 
పిలలలనసు కలవటయం, వాళలతో తెలసుగసుల కథలసు  రాయియంచటయం, బొమమలసు వయియంచటయం, వాళసుళ్ళీ  పయంపిన 
కథలస్నే,  బొమమలస్నే  సరిదిదిద్ద  మగత పిలలలయందరిక  నచేర్చుటసుల  పసత్తకాలసుగ తయరసు చేయటయం, 

దనకోసయం ఓపన  సోరసుల్సు  ఉపకరణాలనసు వాడటయం, కథలస్నే అయందరసూ ఉచితయంగ చదసువుకునేటసుల  
ఇయంటరస్నేట ల  పటటటయంతోపాటసు,  కొనస్నే   పరతసులసు  అచసుర్చు వయటయం  మాకు   ఇషటయం. అయందరి  మలసూ  
కోరి  చేస   ఈ పనల  మీరసూ పాలసుపయంచసుకోయండ.  పిలలల  కథల పరపయంచానకి   సాశ్విగతయం !

తెలవెలైన అదద్దలసు!

అమమ: ఒర, నయన! ఓ  మయంచి  అదద్దయం కొన పటసుటకురారా, న బొటసుట ఎలా ఉయందో చసూససుకోవాల!

వెయంగళపర్పి(ఒక అరగయంట తరాశ్విత) : లేదమామ! నేనసు బజారసుల అయంతటా వెతకానసు.... ఏ అదద్దయంల 
చసూసిన న మసుఖమ కనపిసోత్తయంది తపర్పి, ఏ ఒకక్కటీ న బొటసుట ఎలా ఉయందో చసూపియంచటమ లేదసు!

నవుశ్వి!
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       సస్నేహయం 
రచన: పలలయం శశ్రావణ, ఏడవ తరగత, జిలాల పరిషత్ ఉనస్నేత పాఠశల, కయంకణాల పలల, పరకాశయం జిలాల. 

పరహరి,  పిరయయంక మయంచి సస్నేహితసులసు.  వాళల
సస్నేహనస్నే  చసూసి  ఓరశ్విలేన  కావయ  వాళసుల  చేస
పరత  పనలనసూ  పానకయంల  పడక లాగ
అడడ్డి  తగలడయం  మొదలసు  పటిటయంది.

వాళళ్ళీదద్దరిన ఎలాగలైన విడదీయలన భగీరథ
పరయతస్నేయం మొదలసు  పటిటయంది.  ఒకరిమీద
ఒకరికి చాడలసు చెపర్పిటయం మొదలసు పటిటయంది. 

అయితే  ఈ  విషయయం  పరహరి,  పిరయయంక
ఇదద్దరసూ  గసురిత్తయంచారసు.  అయందసుకన  వాళసుళ్ళీ
కావయన అసలసు పటిటయంచసుకోకుయండా తమ పన

తమసు చేససుకుయంటసూ పోసాగరసు. 
ఒక  రోజన  తెలసుగసు  అయయవారసు  వచిర్చు
"ఇవాళళ్ళీ పరశస్నేలకు జవాబసులసు చెపర్పికుయందయం.

నోటసుల్సులసు తీయయండ"  అనస్నేరసు.  పరహరి తన
పసత్తకాల  సయంచీల  చసూససుకుయంటే  నోటసుల్సు
లేదసు!  ఆమ  మసుఖయం  తెలవెలపోయియంది.

వెనక  వరసల ఉనస్నే  కావయ  ఇది  గమనయంచి
"ఇయందక  పిరయయంక  తీససుకునస్నేటసులనస్నేద,  న
నోటసుల్సునసు?!"  అనస్నేది  గసుసగసుసగ.  సరిగల్గు
అద  క్షణయంల  పరహరికి  గసురసుత్తకొచిర్చుయంది-
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'ఉదయయం తనసు  చదసువుకునస్నేక  నోటసుల్సునసు
ఇయంటల కురర్చుల పటిట మరిర్చుపోయియంది కద,

తనసు?!'  అయందసుకన  ఆమ  చిరసునవుశ్వితో
పిరయయంకవెలైప తరిగి, "నేనసు ఇవాళళ్ళీ నోటసుల్సు
మరచిపోయి  వచిర్చునటసులనస్నేనసు,  నసువుశ్వి
రాససుకునస్నే  నోటసుల్సునసు  ఇయంటికి  ఇచార్చువయంటే,

రప ఉదయనేస్నే తెచిర్చుసాత్తనసు"  అనస్నేది.  "ఓ!

దనదమసుయంది,  తపర్పికుయండా  తీససుకెళసుళ్ళీ"
అనస్నేది పిరయయంక.  వియంటసునస్నే కావయ  మసుఖయం
మాడపోయియంది. 

మరొకరోజన ఆటలల పరహరి, పిరయయంకలసు
ఇదద్దరసూ  వరసు  వరసు  బబయందలల  పడేటసుల
చేసియంది కావయ.  ఇదద్దరసూ పోటీ పడ ఆడటయం
చసూసి,  "అబజ్బె!  ఇపర్పిడక  సస్నేహయం
చెడతసుయంది.  గలర్చునవాళసుళ్ళీ  ఓడన  వాళలన
చినస్నే  చసూప  చసూసాత్తరసుగ;  ఓడనవాళసుళ్ళీ
మసూతమసుడచసుకుయంటారసు"  అనసుకునస్నేది.

కాన ఆట అయిన వెయంటనే పరహరి, పిరయయంక
ఇదద్దరసూ  గటిటగ  నవుశ్వికొన,  "ఇవాళళ్ళీ  ఆట
భలే  ఉయంది  కదసూ,  రోజూ  ఇటాల  వయతరక
పక్షాలలనే  ఆడదయం  మనయం.  అటాల
ఇదద్దరమసూ  బగ  ఆట  నేరసుర్చుకోవచసుర్చు!"

అయంటసూ ఒకరి భసుజాల మీద ఒకరసు చేతసులసు
వససుకొన చకాక్క పోయరసు! 
చసూససూత్తనస్నే కావయ నలసుక కరచసుకునస్నేది గన,

వాళల  పటల  దశ్విషభావయం  మటసుకు  ఆమల
ఏమాతతయం తగల్గులేదసు. 
ఒక  రోజ  తెలలవారసుజామసునేస్నే  కావయ  వాళళ్ళీ
అమామననస్నేలసు అకసామతసుత్తగ ఊరికి పోవలసి
వచిర్చుయంది.  దయంతో కావయ ఏమీ  తనకుయండానే
బడకి వచిర్చుయంది: "బడల ఎటాలగసూ మధాయహస్నే
భోజనయం ఉయంటసుయంది కద!”  అనసుకునస్నేది ఆ
పాప.  

అయితే ఆ రోజన ఎయందసుకనో  పాఠశలల
మధాయహస్నేయం  భోజనయం  పటటలేదసు.  "ఇవాళళ్ళీ
మీరయంత మీ మీ ఇళలకు వెళల  తన రావలసి
ఉయంటసుయంది"  అన  ఉదయనేస్నే   అసెయంబలల 
చెపార్పిరసు.  "ఏమీ   పరలదసులే"  అనసుకునస్నేది
కావయ.  అయితే  మధాయహస్నేయం  అయేయసరికి
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ఆమ  కడపల  ఎలసుకలసు  పరసుగతత్త-
సాగయి. ఇయంటికి వెళద్దమయంటే ఇయంటల  అమమ-
ననస్నేలసు  లేరసు!  ఆ  ఆలచనతోటీ,

నరసయంతోటీ  ఆమ  కళసుళ్ళీ  తరిగయి.  లేచి
నలబడన  కావయ  టకుక్కన  తసూల
పడబోయియంది! 

అయితే పరహరి-పిరయయంక ఇదద్దరసూ ఆమనసు
పడకుయండా  పటసుటకునస్నేరసు.  ఆమనసు
కూరోర్చుబెటిట,  పేరమగ  మాటాలడ  సయంగత
తెలసుససుకునస్నేరసు.  "దనదమసునస్నేది,  మా
యియంటికి  రా!"  అన  పరహరి  ఆమనసు

వాళళ్ళీయంటికి  తీససుకెళళ్ళీయంది.  వాళళ్ళీ  అమమ
తనకోసయం చేసి పటిటన భోజన యం పటిటయంది. 

ఆ తరాశ్విత మసుగసుల్గురసూ కలసి పిరయయంక వాళల
ఇయంటికి  వెళళ్ళీరసు.  తన  వయంతసు  భోజనయంల
సగనస్నే పిరయయంక పరహరికి పటిటయంది.

వాళల ఆపాయయతన చసూసి కావయ మనససు
కరిగిపోయియంది. 'తన పటల వాళలకు ఏమాతతయం
దశ్విషభావయం లేదసు'  అనస్నే ఆలచనతో ఆ పాప
కళళ్ళీల  నళసుళ్ళీ  తరిగయి.  'వాళళ్ళీన
విడగొటాటలన  తనసు  ఎయందసుకు,  అయంత
పరయతస్నేయంచియంది?'  అన సిగసుల్గు  పడయంది.  అటసు
తరాశ్విత తన మయంచి పరవరత్తనతో వాళళ్ళీకు తగిన
సస్నేహితసురాలసుగ తనసూ ఎదిగియంది.  ఇపర్పిడ
"పరహరి-పిరయయంక-కావయ  మసుగసుల్గురసూ  మయంచి
సస్నేహితసులసు"  అన  అయందరసూ  చెపర్పికోవటయం
మొదలటాటరసు! 
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        మొకక్కలసు పయంచే కథ
భలే చెపార్పిరసు-  "అడవికి ఉతత్తరయం దికుక్కన ఉనస్నే  ఎడారిల  125  మొకక్కలసు నటాల!"  మనయందరమసూ
కూడా చెయయలల్సున పన కదసూ, అది ?! 

రచన: జిలాల పరిషత్ ఉనస్నేత పాఠశల పిలలలసు, కయంకణాల పలల, పరకాశయం జిలాల 

అనగనగ  కయంకణాలపలలల   పిరయ,  లలత
అనే సస్నేహితసులసు ఇదద్దరసు ఉయండేవాళసుళ్ళీ.  వాళళ్ళీ
ఇయంటికి  దగల్గురోలనే  ఒక  ఆట సస్థలయం,  ఓ చినస్నే
తోట ఉయండేవి. వాళసుళ్ళీ రోజూ ఆ తోట అయంత
కలయ  తరిగి  మలైదనయంల  ఆటలాడ
వచేర్చువాళసుళ్ళీ. 
ఒకరోజన  వాళసుళ్ళీ  వెళళ్ళీ  సరికి   ఎవరో 
పదద్దవాళసుళ్ళీ  కొయందరసు  తోట  అయంచసున
మొకక్కలసు నటసుతసూ కనబడాడ్డిరసు. 

పిరయ,  లలతలసు  వెళల  అకక్కడ  నలబడ
చసూససూత్తయంటే వాళలల ఒకాయన వచిర్చు "ఊరికే
చసూసయందయందసుకు?  మీరసు  కూడా  ఒక
మొకక్కనసు  నటయండ"  అన  ఒక  మొకక్కనసు
తెచిర్చు చేతల పటాటడ. 

పిరయ,  లలతలసు సిగసుల్గు పడతసూనే మొకక్కనసు
నటారసు. 
వాళలకు మొకక్కనచిర్చున ఆయన వచిర్చు,  దనకి
నళసుళ్ళీ పోససూత్త, "ఊరికే మొకక్కలసు నటి పోతే
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లాభయం  లేదమామయిలసూ,  వటిన  జాగరతత్తగ
చసూససుకోవాల కూడానసు. మీకు వలలైతే రోజూ
దీనకి  కాసిన  నళసుళ్ళీ  పోసి  పోతరా?  ఒకక్క
ఏడాది  కాపాడతే  చాలసు-  ఇది
బతసుకుక్కయంటసుయంది" అనస్నేడ. 

పిరయ, లలత ఒకరి మసుఖయం ఒకరసు
చసూససుకొన  'సర'  అనస్నేరసు.  అపర్పిటినసుయండ
వాళసుళ్ళీ  పరతరోజూ  దనకి  చెయంబెడ  నళసుళ్ళీ
పోయటయం మొదలటాటరసు. ఆ మొకక్క కూడా,

విచితతయం,  చాలా  తొయందరగ,  చకక్కగ
పరిగియంది. సయంవతల్సురయం తరిగేసరికి దనకి చిటిట
చిటిట  కాయలసు  కూడా  కాయటయం
మొదలటాటయి! 

ఒకరోజ సాయయంతతయం  పిరయ, లలత ఇదద్దరసూ
మొకక్కకు  నరసు  పోససుత్తయంటే  "మీకు

కబతజజతలసు" అన ఎవరో వాళలకు దగల్గురనసుయండ
అనస్నేటసుటగ  వినపియంచియంది.  పిరయ,  లలత
ఇదద్దరసూ  ఉలకిక్కపడ  చసుటసూట  చసూసారసు.
"ఎవశ్విరసూ లేర!"  అనసుకొన మళళ్ళీ మొకక్కకు
నరసు  పోయసాగరసు.  ఇయంతల  ఆ  మొకక్క
ఊగసుతసూ  "కయంగరసు  పడకయండ-  నేనే,

ఇయందక  మీకు  కబతజజతలసు  తెలపియంది"

అనస్నేది. 

పిరయ,  లలత ఇదద్దరసూ నరారయంత  పోయరసు.
"మొకక్క  మాటాలడటయం  ఏమటి?"  అన
గబసుకుక్కన  వెనసుతరిగి  పారిపోయరసు
ఇదద్దరసూ. 

అయితే ఆ మరసునడ సాయయంతతయం వాళసుళ్ళీ
తోటకు వెళళ్ళీ సమయనకే ఆ మొకక్క దగల్గుర
ఒక  దవత  పరతయక్షమలైయంది.  వళసుళ్ళీ
చసూససూత్తయండగనే  ఆమ  మొకక్కతో  ఏదో
మాటాలడటయం మొదలసు పటిటయంది. కొదిద్ద సపటికి
ఆమ ఒక చేత రసుమాలసు తీసి మలలగ కళళ్ళీ
నళసుళ్ళీ తసుడచసుకునస్నేది! 

ఇపర్పిడక  లలత,  పిరయ  ఇదద్దరసూ  ధలైరయయంగ
ఆమ  దగల్గురికి  వెళల  "అమామ!  ఎవరమామ
నసువుశ్వి?  ఎయందసుకు  వచార్చువు  ఇకక్కడకి?
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ఎయందసుకు ఏడససుత్తనస్నేవు?" అన అడగరసు. 

ఆ దవత- "నేనసు ఒక దవతనమామ! ఇయందత
లకయంల  ఉయంటానసు.  న  శ  సాశ్విమన
వెతసుకుయంటసూ వచార్చునసు అకక్కడనసుయండే"  అన
జవాబిచిర్చుయంది,  మళళ్ళీ  కళసుల  తసుడచసు-
కుయంటసూ.   "మరి  మీ  శ  సాశ్విమ
దొరికారామామ?  ఎకక్కడ  ఉనస్నేరసు?  ఏయం
చేససుత్తనస్నేరసు  ఆయన?"  అడగరసు
పిలలలదద్దరసూ. 

"ఈ మొకేక్కనమామ, న శ సాశ్విమ" చెపిర్పియంది
ఆ దవత!

పిరయ,  లలత ఇదద్దరసూ ఆశర్చురయపోయి-  "ఈ
మొకక్కన  మీ  శ  సాశ్విమ!  అదమమామ?!

సాశ్విమ ఇటాల చెటసుటలాగ ఎయందసుకుయంటారసు?"

అన అడగరసు. 
ఆ  దవత  మళళ్ళీ  ఒకసారి  కళళ్ళీ  నళసుళ్ళీ
తసుడచసుకొన  "ఏయం  చెపర్పిమయంటారసు?!

సయంవతల్సురయం  కిరతయం  ఒక  రోజ  నేనసు-న  శ
సాశ్విమ  ఇదద్దరయం  భసూలక  విహరానకి
వచార్చుమసు.  కులాసాగ  మాటాలకుయంటసూ  ఆ
కనపిసోత్తయంద,  పవితతమలైన  అడవి-  అయందసులకి
వెళలమసు. 
ఆ సమయయంల బగ చలగ ఉయంది.  నేనసు
వణకి పోతసూనస్నేనసు. అపర్పిడ న శ సాశ్విమ
నవుశ్వితసూ అకక్కడనస్నే  ఒక పచర్చున చెటసుటనసు
కొమమలతో  సహ  నరికి  మసుకక్కలసు  చేసి,

వాటితోటే మయంట వసారసు. నేనసు వదద్దయంటసూనే
ఉనస్నేనసు, కాన ఆయన విననేలేదసు! 
అయంతలనే  అకక్కడకొకక్క  మహమసున
వచార్చుడ-  'మసూరసుర్ఖుడా!  పచర్చున  చెటసుటనసు
కొటిట  ఎనలేన  పాపయం  మసూటగటసుటకునస్నేవు.

నకే శకిత్త ఉయందనస్నే ధీమాతో ఆ పచర్చున చెటసుటనే
తగలబెటాటవు.  న  తపససుల్సుకు  భయంగయం
కలగియంచావు.  ఇయందసుకు  ఫలతయం
అనసుభవియంచకపోతే నకు బసుదిద్ధారాదసు.  నసువుశ్వి
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కూడా  ఒక  మొకక్కగ  మారిపో!  నకు,  న
భారయకు ఎనస్నే మయంతత శకుత్తలసునస్నే అవవ  మీకు
ఉపయోగపడకుయండగక!' అన శపియంచాడ.

నేనసు  వెయంటనే  ఆయన  కాళల  మీద  పడ
కరసుణయంచమన వదసుకునస్నేనసు. 
ఆ మహనసుభావుడ చలలబడ,  'తలీల!  చేసిన
పాపయం  ఊరికే  పోదసు.  ఈ అడవికి  ఉతత్తరయం
దికుక్కల ఉనస్నే ఒక ఎడారిల 125 మొకక్కలసు
నటితే న సాశ్విమకి విమచన యం అవుతసుయంది.

ఐతే  ఆ  పన  నసువుశ్వి  చేయలేవు-  ఎవరలైన
మానవులసు,  మీ మీద పేరమతో ఆపన  చేసి
పటిటనపర్పిడే  న  భరత్తకు  విమసుకిత్త"  అన
సెలవిచార్చుడ'"  చెబసుతసుయంటే  దవత  కళళ్ళీల
నళసుళ్ళీ ససుడలసు తరిగయి. 

"నసువశ్విమీ  బధ  పడకమామ!  మయం  నకు
సాయయం చేసాత్తయం.  మయం వెళళ్ళీ  ఆ  మొకక్కలసు
నటసుతయంగ, ఈ వారయంలనే!" అన ఆమకు
ధలైరయయం చెపార్పిరసు.  
మరసునటినసుయండ   పిరయ,  లలత  ఇదద్దరసూ
మయంచి  మయంచి  మొకక్కలస్నే  సకరియంచటయం
మొదలటాటరసు.  పదద్దగ  పరిగేవి,  ఎయండలస్నే
తటసుటకునేవి,  పశసువులకు  ఉపయోగపడేవి-

ఇటాల  రకరకాల మొకక్కలసు  సయంపాదియంచారసు.
అనస్నేటిన  ఉతత్తరయం  దికుక్కన  ఉనస్నే  ఇససుక
భసూమలకి చేరార్చురసు. 
మరసుక్షణయం  అకక్కడొక  ఇససుక  తసుపానసు
మొదలలైయంది.  వళసుళ్ళీ చసూససూత్తయండగనే అకక్కడో 
ససుడగల,  అయందసుల  ఒక  ఇససుక  భసూత యం
పరతయక్షమలైనయి.  పిలలలదద్దరసూ  ఆ  భసూతనస్నే
చసూసి జడససుకునస్నేరసు. 
అది  వికవికా  నవుశ్వితసూ  "ఏమనసుకునస్నేరసు!
మీరసు ఇకక్కడ మొకక్కలసు పటటలేరసు!  ఇకక్కడ
నళసుళ్ళీ  లేవు!  నేనసు  ఈ  మొకక్కలస్నే
ఉయండనవశ్వినసు!  అనస్నేటిన  చయంపేసాత్తనసు"  అన
అరిచియంది. 

"అయందసుకనే,  నసువుశ్వి  భసూతయంలాగ
ఉయండపోయవు!  మొకక్కలసు  లేన  చోటల
ఉయండేది భసూతలే" అనస్నేది లలత. 

"అవునసు!  ఆలచియంచసు!  న  భసూతయంరసూప
పోవాలయంటే నసువిశ్వికక్కడ మొకక్కలసు నటాల.

ఊరికే నటటమ కాదసు-  వాటికి రోజూ నళసుళ్ళీ
పోసి పోషియంచాల" అనస్నేది పిరయ. 

"మమసు ఇపర్పిడ ఆ పనే చెయయబోతసునస్నేయం!

అది నకూ మలే! నకు ఈ భసూతప రసూపయం
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పోవాలయంటే  మాకు  సాయయం  చెయయల
నసువుశ్వి.  లేదయంటే  ఇక  న  పన  ఇయంతే"

బెదిరియంచియంది లలత. 

ఇససుక భసూతయం కొయంచెయం సప
ఆలచిససుత్తనస్నేటసులగ  నలబడ,  ఒకక్కసారి
కెవుశ్విన  అరిచి  మాయమలైపోయియంది.  ఆ
వెయంటనే మఘాలసు వచిర్చు చకక్కన వానకూడా
ఒకటి మొదలలైయంది! 

లలత, పిరయ ఇదద్దరసూ సయంతోషయంగ గసుయంతలసు
తతవిశ్వి  మొకక్కలనస్నే  నటారసు.  ఇససుకభసూతయం
వాటికి  సరిపడా వాన  కురిపిససూత్త  వచిర్చుయంది.

నెల  రోజలల  ఆ  మొకక్కలనస్నే 
నలదొశ్రాకుక్కకునస్నేయి!  వాళసుళ్ళీ  వాటిన చసూసి
మసురిసిపోతసుయండగ  అకక్కడ  మసుగసుల్గురసు
దవతలసు పరతయక్షయం అయయరసు- 
"పిరయ!  లలత!  మీకిదద్దరిక  ధనయవాదలసు!
మీ  మసూలయంగ  మాకు  మసుగసుల్గురిక
శపవిమచనమలైయంది.  ఇససుక భసూతయంగ పడ
ఉనస్నే  నకు  మీరసు  విమసుకిత్త  నచార్చురసు.
నోరసులేన మొకక్కగ ఉనస్నే ఈయనకు పాశ్రాణయం
పోసారసు. ఆయనకు ఏమీ సాయయం చేయలేక
కుమలపోతసునస్నే  దవతకూ  మీ  మసూలాన
శయంత  లభయంచియంది.  మీరసు  చాలా  మయంచి
పిలలలసు.  ఏదలైన  వరయం  కోరసుకోయండ  ఇసాత్తయం"

అనస్నేరసు వాళసుళ్ళీ. 
"మమదద్దరయం ఎపర్పిడూ సస్నేహితసులసుగ ఉయండ,

అనస్నే  మయంచి పనసులే చెయయల"  అన వరయం
కోరసుకునస్నేరసు లలత-పిరయ. 

దవతలసు  వాళలకి  ఆ  వరయం  పరసాదియంచి
మాయమలైపోయరసు!

శశధర: ఇయంతక భోజనయం చేశవా?'

కుమార: అకసామతసుత్తగ  ఆ అనసుమానయం ఎయందసుకు వచిర్చుయంది?

శశధర: అపర్పిటి నసుయండ న బసురర తయంటసుయంటేనసూ?
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     పశసువుల కథ 
రచన: డ.ఆర. హిమశ , 9 వ తరగత, రాధ ససూక్కల్ ఆఫ్ లరిస్నేయంగ, అనయంతపరయం 

చాలా  ఏళళ్ళీ  కిరతయం  పశసువులసు,  జయంతసువులసు
అనస్నే  అడవులలనే పరిగేవి.  కూరర జయంతసువులసు
వాటిన చయంపేవి;  అవకాక మనసుషసులసు కూడా
మాయంసయం  కోసమసూ,  ఇతర  అవసరాల
కోసమసూ వాటిన వటాడ చయంపేససుత్తయండేవాళసుళ్ళీ.
పలసులసు,  సియంహలాలయంటి మాయంసాహర,  కూరర
జయంతసువులసు  వాళలకి  అయంత  ససులభయంగ
దొరికేవి  కావు  గన,  పశసువులసు  మటసుకు,

పాపయం, అలవోకగ దొరికి పోతసుయండేవి.  

అలా రానసు రానసు అడవిల తరిగే శకాహర
పశసువుల సయంఖయ తగిల్గుపోతసూ వచిర్చుయంది. 

కొనస్నేళలకు అడవిలన ఆవులసు,  ఎదసుద్దలసు ఒక
సమావశయం  ఏరార్పిటసు   చేససుకునస్నేయి.

"మనలస్నే  మనయం  కాపాడకునేది  ఎటాలగ?

మన జాతకి భదతత లేకుయండా పోతసునస్నేద, ఏయం
చేయల?" అన ఆలచియంచేయందసుకు. 

"మానవులసు,  పలసులాలయంటి కూరరజయంతసువులసు
మన  మాయంసానస్నే  తయంటసూ  పయండగలసు
చేససుకుయంటసునస్నేయి. అయందసుకనే మన సయంఖయ
తగిల్గుపోతసునస్నేది.  ఇలా  అవుతసుయంటే  చివరికి
మనయం  పూరిత్తగ  అయంతరియంచేపోతయం.  దీనకి
ఏదలైన పరిషాక్కరయం వెతకాల  అనసుకునస్నేయి”
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అనస్నే. 

వాటిల ఉనస్నే కోదయండయం అనే ఆవు నకు“
ఒక  పరిషాక్కరయం  తోససుత్తనస్నేది.  నకు తెలసిన
జియంకల జయంట ఒకటి ఇకక్కడకి దగల్గురోలనే ఒక
ఋషి ఆశరమయంల ఉనస్నేది. ఆ ఋషి మనకు
సాయయం  చేయగలడనపిససుత్తనస్నేది.  నేనసు
ఆయన  దగల్గురికి  వెళళ్ళీ  వసాత్తనసు  అన”
బయలసుదరియంది. 

జియంకల  పరిచయయంతో  అకక్కడకి  వెళళ్ళీన
ఆవునసు నమసురసుతసూ ఋషి నసువుశ్వి ఏమ“
ఆశయంచి ఇకక్కడకి వచార్చువు, కోదయండయం?” అన
అడగడ. 

ఆవు  ఆయనకి  నమసక్కరయం  చేసి  సాశ్విమీ” !

ఈమధయ మా ఆవుల సయంఖయ,  ఎదసుద్దల సయంఖయ
బగ  తగిల్గుపోతసునస్నేది.  అడవులసు  మాకు

నవాస  యోగయయంగ  లేవు.  ఒకవెలైప  నసుయండ
మానవులసు,  మరొక  వెలైపనసుయండ
కూరరమబగలసు మమమలస్నే వటాడతసునస్నేయి.

ఇపర్పిటికే  మా సయంఖయ  బగ తగిల్గుపోయియంది.

ఇది  గనక  ఇలాగే  కొనసాగితే  'ఆవులసు
చసూసయందసుకు  కూడా  దొరకన'  పరిసిస్థత
వససుత్తయంది.  మీ సాయయం కోరి వచార్చునసు.  మీర
ఏదలైన చెయయల  అన పాశ్రాధయపడయంది” . 

“న  బధ  నకు  అరస్థమలైయంది  తలీల!  న
సమసయనసు  నేనసు  పూరిత్తగ  పరిషక్కరియంచలేక
పోవచసుర్చు;  కాన  మీ  జాతకి  ఒక  వరయం
ఇవశ్విగలనసు.  ఆ వరయం కారణయంగ మీ జాత
నలబడతసుయంది"  అనస్నేడ  ఋషి,  కొయంచె యం
ఆలచియంచి. 

“దయచేసి చెపర్పియండ  అన వడకునస్నేది ఆవు’ .

"పాశ్రాణసులనస్నేటిక ఒక లక్షణయం ఉనస్నేది తలీల!  ఏ
జీవి  అయిన  సర,  తనకు  పాలసు  ఇచిర్చున
తలలన  గౌరవిససుత్తయంటసుయంది,  పేరమససుత్తయంటసుయంది.

మనషి  సశ్విభావయం  కూడా  దీనకి  భనస్నేయంగ
ఏమీ లేదసు.  ఇకమీద నసువుశ్వి ఇచేర్చు పాలనసు
మానవులయంత  తశ్రాగేటసుల  ఏరార్పిటసు  చేసాత్తనసు.
అపర్పిడ నసువుశ్వి ఆ మానవులకు సశ్వియయంగ
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తలలవౌతవు.  తలలన  పిలలలసు  చయంపరసు  కద!

అలా మీ జాతకి నర భయయం ఉయండదసు.

అయంతేగక, న పాలసు తశ్రాగి ఆరోగయవయంతసులలైన
మానవులసు  మీ జాతకి  రక్షకులసుగ కూడా

నలసుసాత్తరసు. మమమలస్నే కూరర జయంతసువుల బరి
నసుయండ  కూడా  కాపాడతరసు!”  అనస్నేడ
ఋషి. 

ఆనటినసుయండ ఆవులసు,ఎదసుద్దలసు మానవులకు
దగల్గురయయయి.  ఎదసుద్దలసు  వయవసాయయంల
మనషికి  సాయయం  చేససుత్తనస్నేయి;  ఆవులసు
పాలసు  ఇససుత్తనస్నేయి.   మనషి  ఆవులస్నే
పయంచసుతసునస్నేడ. వాటికి కూరరమబగలనసుయండ
రక్షణ  కలర్పిససుత్తనస్నేడ.  పశసుసయంపద
తోడవశ్విటయంతోటే  మానవ  సమాజయం
గతశీలమలైయంది! 

కొతత్తపలల పిరయంటసు పసత్తకాలనసు ఆన లలైనోల ఆరడ్డిరసు చేయటయం, చయందలసు కటటటయం ఇపర్పిడ 
మరియంత ససులసువు!  కెరడట కారసుడ్డిల దశ్విరానసు, డెబిట కారసుడ్డిల దశ్విరానసు, నెట బయయంకియంగ 
దశ్విరా కూడా ఇపర్పిడ కొతత్తపలలకెలై  డబసుజ్బెలసు చెలలయంచవచసుర్చు!  

సయందరిరయంచయండ: http://www.instamojo.com/kottapalli

కొక్రొతత్త
సౌకరయయం!

టీచర: నరసు పోసిన వాడే నరసు పోసాత్తడ... ఇలాయంటి వాకయయం ఒకటి చెపర్పి రామసూ?

రామసు: పాఠయం చెపిర్పిన వాళల పరక్షలసు రాసాత్తరసు టీచర...

అలసుర్పిడెపడ పలసుక్కనడయంబరమసుగనసు- సజజ్జనసుయండ పలసుక్క చలలగనసు-

కయంచసు మశ్రాగసునటసుల కనకయంబసు మశ్రాగసున? విశశ్విదభరామ వినసుర వమ!
పదయయం!
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బరర-పిలల
"ఊరికే రసూపానస్నే చసూసి మసపోకయండ పాపలసూ, బబసులసూ, జాగరతత్త!"   
సకరణ:  యయం.అశశ్విన,  ఎనమదవ తరగత,  పి.వి.ఆర.జడ.పి.హెచ.ససూక్కల్,  గసుయండవారి పలల,  తలసుపల
మయండలయం, అనయంతపరయం జిలాల. 

అనగనగ ఒక కలసుగసుల ఒక చిటిట  ఎలసుక,

వాళళ్ళీ అమమ నవసిససూత్త ఉయండేవి.  చిటిట ఎలసుక
పటాటక  ఏనడూ  కలసుగసులయంచి  బయటికి
అడగసు  పటిట  ఎరసుగదసు-  వాళళ్ళీమమ
మసుయందసుచసూపతో దనకి ఆరస్నేలలకు సరిపడా
ఆహరానస్నే  కలసుగసుల  జమ  చేసి  పటిటయంది
కద, అయందసుకన. 

అయితే కలసుగసుల పరిగీ పరిగీ చిటిట ఎలసుకకు
బయట  పరపయంచయంల  ఏమసుయంటసుయందో
చసూడాలన  కోరిక  బలపడపోయియంది.  ఒక

రోజన  అది  వాళల  అమమతో
"అమామ...అమామ...నేనసు అటాల కొయంచెయం సప
బెలైట  తరిగి,  ఎకక్కడ  ఏమసుయందో  చసూసి
వసాత్తనమామ, పలజ!" అన అడగియంది. 

వాళళ్ళీ  అమమకి  దన  తెలవిన  చసూసి
మసుచర్చుటేసియంది.  "సరలే,  పోయి చసూసి రా!

కాన  జాగరతత్త, మరి- ఏది కనపియంచిన దసూరయం
నసుయంచే చసూడ, తపర్పి దగల్గురికి మాతతయం పోకు!

వెనకిక్క  తరిగి  వచార్చుక  ఏది  ఎటాల  ఉయందో
చెపార్పిల  నకు,  సరన?"  అన  హెచర్చురియంచి
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పయంపియంది. 

కలసుగసులయంచి బయటికొచిర్చున చిటిట ఎలసుకకి
ఈ  పరపయంచయం  అయంత  చాలా  అయందయంగ
కనపియంచియంది.  ఉషారసుగ  పాటలసు
పాడకుయంటసూ  అది  కొయంచెయం  దసూరయం
పోయేసరికి  దనకి  భయయంకరమలైన
జయంతసువొకటి కనపియంచియంది-  పదద్దగ,  నలలగ,

రయండ  కొమసుమలసు  పటసుటకొన-  అది  చిటిట
ఎలసుక  దగల్గురికలాల  మసూత తీససుకొచిర్చు  ఇటాల
"ఉఫ్......" అనస్నేది! 

చిటిట  ఎలసుక  కాసాత్త  వణకి  పోయి,

ఎటసుపోతోయందో  కూడా  చసూససుకోకుయండా
పరసుగసు  పటిటయంది.  అయంతలనే  ఆ  జయంతసువు
గటిటగ "బ......వ" మన అరిచియంది! 

ఎలసుక పిలల చటసుకుక్కన  దగల్గురోల ఉనస్నే ఓ బయండ
మసూలన  నకిక్క  వెనకిక్క  చసూసియంది.  ఆ
జయంతసువు ఇపర్పిడ తన పరకక్కనే ఉనస్నే గడడ్డిన

పకొక్కన  తయంటసునస్నేది:  తెలలగ  మరసుససుత్తనస్నే
దన  పళసుళ్ళీ  గడడ్డి  పరకలస్నే  నమసులసుతసుయంటే
కరకరా శబద్ద యం వససుత్తనస్నేది. 

వాటిన చసూస సరికి చిటిట ఎలసుకకు చెమటలసు
పోసాయి.  కొదిద్ద సప దనస్నే అలాగే చసూసాక
అది మలలగ బయండ వెనకకు అడగసులసు వసి,

చటసుకుక్కన కలసుగసు వెలైపకు పరసుగసు పటిటయంది. 

అటాల అది కలసుగసు అయంచసుకి చేరసుకున లనకి
దసూరబోతసుయండగనే  అలలయంత  దసూరాన
మరొక జయంతసువు కనపియంచియంది దనకి.  ఇది
అసల్సులసు  భయయంకరయంగ  లేదసు.  మతత్తగ,

తెలలగ,  మసుదసుద్దగ  ఉయంది.  దనకో  చకక్కన
కుచసుర్చు  తోక  ఉయంది.  కళసుళ్ళీ  పచర్చుగ  లేత
ఆకులలాగ  మరసుససుత్తనస్నేయి.   సనస్నే
గొయంతసుతో  "మాయ..వ" అయంటయందది!

"ఇది బలే ఉయంది!  వెళళ్ళీ  దీయంతో  పరిచయయం
చేససుకుయంటానసు.."  అనసుకునస్నేది ఎలసుక పిలల.
కాన  అయంతలనే  కలసుగసులయంచి  చటాలసున
దనస్నే  లపలకి   లాకుక్కనస్నేది  వాళళ్ళీ  అమమ.
అపర్పిడ  అమమ  ఊపిరి  బరసువుగనసు,
మసుఖయం గయంభీరయంగనసు ఉయండనెలై. ఎలసుక పిలలకి
భయయం  వసియంది-  "కొయంచెయం  సప  అమమన
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మాటాలడయంచ కూడదసు" అన ఊరసుకునస్నేది. 

కొయంచెయం సపటికి అమమ మామసూలసుగ
అయయక,  అది అమమతో అనస్నేది-  "అమామ!
ఇవాళల  నకు  రయండ  జయంతసువులసు
కనబడాడ్డియి  తెలసుసా?  ఒకటేమ  మన
ఇయంటికి  అలలయంత  దసూరాన ఉయండయంది.  ఎయంత
నలలగ  భయయంకరయంగ  ఉయందో  తెలసుసా?!

నమీద మసూత పటిట  'ఊఫ్..'  అన ఊదితే,

నేనసు  ఎకక్కడకో  ఎగిరిపోయి  పడాడ్డినసు.  ఆ
తరాశ్విత అది  'బ...'  అన ఎటాల అరిచియందో!

నేనసు భయపడ పోయనసు" అనస్నేది. 

"గడడ్డి తయంటసునస్నేద,  అది?"  అడగియంది అమమ
ఎలసుక ఊపిరి బిగబటిట. 

"అవునవునసు.  దన  పళసుళ్ళీ  తెలలగ
మరసుససుత్తనస్నేయి" అనస్నేది ఎలసుక పిలల. 
అమమ నవిశ్వియంది. "దనస్నే బరర అయంటారసు.  అది
మనలస్నే ఏమీ చెయయదసు.  చాలా మయంచిదది"

చెపిర్పియంది అమమ. 
"మరి  ఇయంకొకటేమ  చాలా  అయందయంగ,

మసుదసుద్దగ  ఉయంది.  దనకో  చకక్కన
కుచసుర్చుతోక,  మసూతకయంత  మీసాలసు-  బలే
నవొశ్విచిర్చుయంది  నకు.  అది ననసుస్నే  చసూడగనే
"మాయ...వ"  అన  ఎయంచకాక్క  పలకరియంచియంది.

నకు  అది  బలే  నచిర్చుయందిలే.  రప  వెళళ్ళీ
దనతో  పరిచయయం చేససుకుయంటానసు"  అనస్నేది
చిటటలసుక నవుశ్వి మసుఖయంతో. 

అమమ మసుఖయం భయయంతో వణకియంది. "ఆ పన
మాతతయం  చెయయకు.  దనస్నే  పిలల  అయంటారసు.
అది  మనకు  శతసురవు.  నసువుశ్వి  దొరికావయంటే
చాలసు- గబసుకుక్కన మయంగేసి పోతసుయందది. అది
కనపిసత్త చాలసు-  పారిపోవాల మనయం.  ఊరికే
రసూపానస్నే చసూసి మసపోకు పాపా, జాగరతత్త!"
అన  హెచర్చురిససూత్త  దనస్నే  హతసుత్తకునస్నేది  తలల
ఎలసుక.

పనల్సుల్ మసుకక్కల లడ ఉయండదసు. గశ్రాఫలైట, బయంకమటిట మాతతమ ఉయంటాయి.
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బొమమకు కథ రాయయండ 
ఇకక్కడ ఎవరసునస్నేరో చసూసారా ?! సోస్నేమాయన కి కాయరట మసుకుక్క! దనస్నే పటసుటకొన ఓ  ఉడత ! చసూసత్త ఇదదో 
మరి దబవ పాశ్రాయంతయం లాగ ఉయంది.  మరి ఈ సోస్నేమాయన న ఎవరసు చేసారసు? ఈ ఉడతేన, చేససుత్తనస్నేది ?! దీన
వెనక కథ ఏయంట మీకేమలైన తెలసుసా? తెలసత్త మాకు రాసి పయంపయండ మరి ! 

మా చిరసునమా: కొతత్తపలల, 1-127/A, MROఆఫీససు దగల్గుర, చెనేస్నేకొతత్తపలల, అనయంతపరయం జిలాల-515101
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        జీవనయం
రచన: పి. అనత, అయంగళసుల పోససుట, చితసూత్తరసు జిలాల. 

రామాపరయంల లయంగయయ అనే ఒక సనస్నేకారసు
రలైతసు నవసియంచేవాడ.  అతన భారయ సీతమమ.
ఆమ చాలా తెలవెలైనది. వాళళ్ళీకు ఇదద్దరసు ఆడ
పిలలలసు.  లయంగయయ  చాలా  మయంచివాడ.

పరతరోజూ  తోటకెళల,  వయవసాయయం  చేసి

కుటసుయంబనస్నే పోషియంచేవాడ. 

అయితే  కాలయం  గడచే  కొదీద్ద  సమసయలసు
పరిగయి. రసాయన ఎరసువుల వాడకయం వలల
నేల  చెడయంది.  దనకి  తోడ  వరార్షాలసు
దబజ్బెతీసాయి. పయంట నషటయం మొదలలైయంది. 

అయిన  చేసదమసునస్నేది?  లయంగయయ  ఏ
ఏటికాయేడ  అపర్పిలసు  చేసి  వయవసాయయం
చేయడయం,  నషటపోవడయం  జరసుగసుతసూ
వచిర్చుయంది.  ఇయంటల  పిలలలసు  కూడా  పదద్దవాళసుల
అవుతసునస్నేరసు-  ఖరసుర్చులసు  ఎకుక్కవ
అవుతసునస్నేయి.  చివరికి  ఇలసుల  గడవటయం
కషటమయియంది. 
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అయితే అద కతమయంల లయంగయయ సారాయికి
అలవాటసు  పడపోయడ.  వెయంటనే  జూదయం
కూడా మొదలటాటడ. 

పొశ్రాదసుద్దనే సారాయి తశ్రాగి, రోజయంత జూదయం
ఆడ,  రాతత  అయేయసరికి  మళళ్ళీ  తగి
రాసాగడ.  "ఏ పన దొరకక్క పోతే కూలకి
వెళద్దయం.  కాన  నసువుశ్వి సారాయి తశ్రాగేయందసుకు,

జూదయం  ఆడేయందసుకు  వలసు  లేదసు.  పిలలలసు
ఏమనసుకుయంటారసు?"  అన  మయందలయంచేది
సీతమమ.  అయిన  లయంగయయ  ఆమ  మాట
వినలేదసు సరికద ఊరోల అపర్పిలసు చేసి మర
తశ్రాగి  రావటయం  మొదలటాటడ.   రోజయంత
మతసుత్తల  జోగే  లయంగయయ  అసలసు  ఇపర్పిడక
ఇయంటి పరిసిస్థతసులనసు అరస్థయం చేససుకునే దశల
లేడ.

తగివచిర్చు  సీతమమతో  గొడవ  పడటయం
మొదలటాటడ.  సీతమమ  మయంచి  మాటలసు
ఆమకే బరసువు కాసాగయి.  ఆమ ఏమనస్నే
లయంగయయ  వినపియంచసుకోవటేలదసు.  పొలయం-

వయవసాయయం,  భారయ-పిలలల  గసురియంచి  కాక,

రాతతయంబవళసూళ్ళీ సారాయి గసురియంచే ఆలచన. 

లయంగయయ  పరిసిస్థతన  గమనయంచిన  సీతమమ
ఊళల  కూల  పనకి  పోవటయం  మొదలసు
పటిటయంది.  "నేనసు  ఆకలకి  మాడతే  పరలదసు-
కాన  పిలలలసునస్నేరసు  కద?"  అన  ఒకవెలైపన
సీతమమ  కూల  పన  మొదలసు  పడతే,  అది
గమనయంచన లయంగయయ  తగసుడకు ఇయంకా
బనసెలై,  ఊరయంత  అపర్పిలసు  చేయట యం
మొదలటాటడ.  చివరికి ఒక రోజన అపర్పిల
వాళలయంత  ఒకక్కసారిగ  ఇయంటిమీదకి
వచేర్చుసరికి,  చేసదమీ  లేక,  సీతమమ  తనసు
దచసుకునస్నే  కూల  డబసుజ్బెనయంత  వాళలకి
పయంచేసియంది. 

రానసు  రానసు  లయంగయయకు  అపర్పి  కూడా
దొరకడయం కషటయం అయిపోయియంది.  డబసుజ్బెలసు
ఇవశ్విమన  భారయతో  రోజూ  గొడవ  పడటయం
మొదలసు  పటాటడ.  అనస్నేయంటిక  సీతమమ
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మౌనమ సమాధానమలైయంది. 

అనేస్నేళళ్ళీ కాపరయంల ఆమనసు పనెస్నేతసుత్త  మాట
అనన  లయంగయయ  ఇపర్పిడ  ఆమ  చరయలస్నే
తపర్పి  పటటటయం  మొదలటాటడ.  ఇషటయం
వచిర్చునటసుల  తటటటయం  మొదలసు  పటాటడ.

సీతమమకు  ఏయం  చేయల  తోచలేదసు.  తన
పిలలల  భవిషయతసుత్త  ఏమలై  పోతసుయందోనన
బధపడయంది.  అతనస్నే  బగసు  పరచేయందసుకు
ఎయంత మయందిన అడగిన ఎవశ్విరి దగల్గురా సరలైన
సలహ దొరకలేదసు.
ఒకరోజ సాయయంతతయం సమయయంల పూటసుగ
సారాయి తగి వచార్చుడ లయంగయయ.  సీతమమ
అతనస్నే  పటిటయంచసుకోకుయండా  తన  పన  తనసు
చేససుకోసాగియంది.  "ఇదిగో,  ననేస్నే..  వయంద
రసూపాయలసు ఇవుశ్వి" అనస్నేడ లయంగయయ. 
"దనకి?" అనస్నేది సీతమమ. 
"మగోడనస్నేక లక్ష అవసరాలసుయంటాయి అనస్నే
చెపార్పిలా?" అనస్నేడ లయంగయయ 
"డబసుజ్బెలసు  అడకుక్కనేవాడ  అడకుక్కనే-

టసులయండాల. ఏమ అడగితే దనకి సమాధానయం
చెపార్పిలల్సుయంద. అయిన సారాయి తశ్రాగేయందసుకు
నేనసు  ఇయంక  డబసుజ్బెలసు  ఇవశ్వినసు!"  అనస్నేది

సీతమమ గటిటగ. 

లయంగయయకు కోపయం వచేర్చుసియంది-  చేతల ఉనస్నే
చరాస్నేకోలనసు సీతమమ మీద ఝసుళపియంచాడ. 

అయంతవరకూ పిలలలా ఊరసుకునస్నే సీతమమ ఆ
క్షణయంల  పలగ  మారియంది.  "క్షమయ
ధరితత"  సీతమమ  ఉగర  రసూపయం  దలర్చున
మహకాళ  అయియయంది.  లయంగయయ  చేతల
చరాస్నేకోలనసు  చటసుకుక్కన  లాకొక్కనస్నేది.

బొకక్కబోరాల  పడన  లయంగయయనసు  దయంతోటే
ఇషటయం వచిర్చునటసుల వాయియంచియంది. 

"కషాటలసు,  కనస్నేళసుళ్ళీ,  బధలసు  ఇవనస్నే  మీ
మగవాళళ్ళీకేన రా?!  మాకు ఉయండవా?  మీ
బధలస్నే  మరిర్చుపోయేయందసుకు  మీరసు
తశ్రాగసుతరా?  ఎనస్నే  కషాటలసు  ఎదసురలైన  మరి
మమయందసుకు తశ్రాగయం రా?! పరశస్నేయంత 'బధయత'

గసురియంచేరా!  మీకు  బధయత  లేదసు-  మాకు
ఉనస్నేది.  ఇయంటిన,  పిలలలస్నే  అయందరిన  పరకక్కన
పటేటసి సారాయి మతసుత్తల  ఊగేయందసుకు సిగసుల్గు
లేదసురా,  మీకు?"  అన  గదిద్దససూత్త  చెలరగిన
సీతమమ  మసుఖయంలకి  కూడా
చసూడలేకపోయడ  లయంగయయ. 
ఆమ  అరసుపలసు  విన  ఇరసుగసు
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పొరసుగసులయందరసూ  పరసుగతసుత్తకొచార్చురసు.
ఝానల్సు  లకలాగ  యసుదద్ధాయం  చేససుత్తనస్నే
సీతమమనసు  ఆపేయందసుకు  పరయతస్నేయంచారసు.
"మగవాళళ్ళీయంత  ఇయంతే"  అన  సరిద్ద
చెపర్పిబోయిన  ఇరసుగసు-పొరసుగసులయందరిక
కూడా బగ గటిటగనే సమాధానయం ఇచిర్చుయంది
సీతమమ.  "చసూససూత్తయండయండ-  ఇవాలట  తరాశ్విత
ఇతనసు  తగి  వచిర్చునపర్పిడలాల  ఇలాగే
కొడతనసు.  ఎవరసు  ఏయం  చేసాత్తరో  చసూసాత్తనసు"
అయంటసూ  మళల  ఒకసారి  వాయియంచియంది
లయంగయయనసు.  ఆమకు సమాధానయం చెపర్పిలేక
అయందరసూ నోళసుళ్ళీ వెళళ్ళీబెటాటరసు. 
కొదిద్ద  సపటికి తన కోపయం చలాలరాక,  మలలగ
తనే  పోయి డాకటరసునసు  పిలసుర్చుకొచిర్చు  భరత్తకు
వెలైదయయం  చేయియంచియంది  సీతమమ.  "ఇదిగో
చెబసుతసునస్నేనసు- రప తశ్రాగి వచార్చువయంటే మళళ్ళీ
దబజ్బెలే"  అన  బెదిరిససూత్త.  అయితే ఆమకు
ఇక మళళ్ళీ  చెయియ చేససుకోవలసిన అవసరయం

రాలేదసు-  సశ్వితహగ మయంచివాడెలైన లయంగయయ
ఒకే దబజ్బెకు కుదసురసుకునస్నేడ. 

ఇపర్పిడ భారాయభరత్తలదద్దరసూ రోజూ కూలకి
పోతసునస్నేరసు. డబసుజ్బెలస్నే పొదసుప చేససుత్తనస్నేరసు.
మరసుసటి  సయంవతల్సురయం  వానలసు  పడాడ్డియి.

పయంటలసు  బగ  పయండాయి.  లయంగయయ-
సీతమమల   కషాటలసు  తీరాయి.  పిలలల
నవుశ్విలతో  కుటసుయంబయం  మళళ్ళీ  సజావుగ
నడవసాగియంది! 

వెయంగళపర్పి అడగల్గునే లప ట ఇచార్చుడ చిటిటబబసు,  మటార సెలైకిల్ మీద కూరొర్చున  తన చేతలన 
కూరగయల సయంచీన తలమీద పటసుటకొన మయటయం మొదలటాటడ వెయంగళపర్పి.
చిటిటబబసు: అయోయ తల మీద ఎయందసుకయండ, సయంచిన  సీట మీద పటసుటకోయండ పరలదసు! 
వెయంగళపర్పి: న బెలైక్ ననసుస్నే మసోత్తయంది అది చాలసు తమసుమడూ, కూరగయల సయంచీన కూడా ఎయందసుకులే! 

నవుశ్వి
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అమమ! ఎయండాకాలయం 
రచన:  అరసుణ, హెలైదరాబదసు.

బెజవాడల  కబష ష,  అనసూరాధ  అనే
దయంపతసులకు  సాయి  ఆదితయ  అనే  ఒక
కొడకు  ఉనస్నేడ  సాయి  ఆదితయ  రయండో
తరగత  చదసువుతసునస్నేడ.  బెజవాడల
నవాసయం  ఉయండేవారసు  దనన  'బ లజ వాడ'

అయంటసుయంటారసు  సరదగ-  ఎయందసుకయంటే
అకక్కడ  ఎయండలసు  చాలా  ఎకుక్కవ  కద,

అయందసుకన. 

ఎయండాకాలయంల  ససూక్కలసు  ఏడనస్నేర  నసుయంచి
పనెస్నేయండర  వరకు  ఉయంటసుయంది.  ఒకరోజ
సాయి  ఆదితయ  పొశ్రాదసుద్దనేస్నే  ససూక్కలసుకు
వెళలపోయడ.  తనసు,  తన  సస్నేహితసుడ
అరసుజ్జన  ఇదద్దరసూ  వాటర  బటిల్ల్సు తో
ఆడకుయంటసూ ఉయంటే మయంచి నళసుల అనస్నే కిరయంద
పడపోయయి.  దయంతో  సాయి  ఆదితయ
ఆరోజ పొశ్రాదసుద్దనస్నే  మొతత్తయం  నళసుల  తగకుయండా
ఉయండపోయడ. 
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"ససూక్కలసుల కుళయి దగల్గుర నళసుల  తీససుకొన
తశ్రాగచసుర్చు కద?"-  ఉహు.  వాడకి ఆ సయంగత
అయంత బగ తెలీదసు.  చినస్నే  పిలలవాడ కద.

"ఇయంటికి  వెళళ్ళీన  తరాశ్విత  తశ్రాగొచసుర్చులే"  అన
అలా ఉయండపోయడ. 

మరి  అసలే  మయండే  ఎయండలసు,  మధాయహస్నేయం
ససూక్కలసు  వదిల  ఇయంటికి  వచేర్చుసరికి  రయండ
దటియంది.  వాడ  ఒయంటల  నళళ్ళీనస్నే  ఆవిరి
ఐపోయినటసులనస్నేయి-  దయంతో  వాడ  చాలా
'డ హెలైడేతట'  అయిపోయడ-  ఇయంటి గసుమమయం
దగల్గుర కళసుల తరిగి పడపోయడ! 
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అయితే వాళళ్ళీమమ  చసూసియంది కద,  ఆవిడకు
సయంగత అరస్థమలైయంది.   వెయంటనే వాడన ఇయంటలకి
తీససుకువెళల,  పడకోబెటిటయంది.  గలసెడ నళళ్ళీల
చిటికెడ ఉపర్పి,  రయండ చెయంచాలసు చకెక్కర వసి
కలపి,  అవి కరిగక కొయంచెయం నమమరసయం పియండ
తీససుకొచిర్చు తశ్రాగియంచియంది. ఆ తరాశ్విత వాడకి నదత
పటేటసియంది!  అపర్పిడ  అమమ  వాడ  ససూక్కలసు
డతససుల్సు మారిర్చు,  వదసులలైన కాటన డతస్ వసియంది.

సాయయంతతయం  కబష ష  ఆఫీససు  నసుయండ  వచేర్చుటపర్పిడ  కొబజ్బెరి  బోయండాలసు,  పచర్చుకాయలసు
తీససుకువచార్చురసు. 
కొబజ్బెరి  నళసుళ్ళీ  తశ్రాగి  పచర్చుకాయలసు  తయంటసుయండగ
అనసురాధ  అడగియంది  ఆదితయన-  "ఎయందసుకు,  అయంత
నరసయంగ  అయిపోయవు?  మయంచి  నళసుల  సరిగ
తగలేద?” అన. 

"ఆడకుయంటసుయంటే  నళసుల  ఒలకిపోయయి  కద,

అయందసుకన  'ఇయంటికి వెళలన  తరాశ్విత తగసుదయం'  అన
అటాల ఉయండపోయనసు" చెపార్పిడ ఆదితయ. 

“ఏ  పన  చేసిన  కాలానస్నే  చసూససుకొన  చెయయల
ననస్నే!  ఎయండాకాలయం ఎకుక్కవ నళసుళ్ళీ తగల.  వలలైతే
పరత ఇరవెలై నమసుషాలకి కొయంచెయం మయంచి నళసుల తగల.
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లేకపోతే వడదబజ్బె తగిల,  పాశ్రాణాలకు చాలా పరమాదయం అయిపోతసుయంది.  వానకాలయం అయితే
వరర్షాయంల తడవకుయండా గొడగసులసు,  రయిన కోటసులసు  వాడాల.  తడగ,  వాసనకొటేట  బటటలసు
వససుకోకూడదసు.  ఎయండల ఆరిన బటటలే వససుకోవాల.  వలలైతే గోరసువెచర్చు నళసుళ్ళీ తశ్రాగసుతసుయండాల.

మరి చలకాలయం అయితే ఒయంటి నయండా బటటలసు వససుకోవాల. సెశ్విటటరసుల వాడాల. ఛాతీన, చెవులస్నే
కపిర్పి ఉయంచసుకోవాల" చెపిర్పియంది అనసురాధ.

"సర,  అయితే ఇపర్పిడయంక  నేనసు  ఎయండ బగ తగిల్గున  తరాశ్వితే  బయటికెళల  ఆడకుయంటానసు.

ఎకుక్కవ  నళసుల  కూడా  తగసుతనసు.  వానకాలయం  వచార్చుక  గోరసువెచర్చుటి  నళసుళ్ళీ  తశ్రాగసుతనసు"
అనస్నేడ, నోటినయండా పచర్చుకాయ మసుకక్కలసు పటసుటకొన.

పిలలలవరసు?

పౌరసుడ(ఫోనోల): అయయ మసునసిపాలటీ వారన?

మసునసిపాలటీ వారసు: అవునసు చెపర్పియండ
పౌరసుడ:  అయయ మా ఇయంటి దగల్గురోలనే ఓ కుకక్క చచిర్చుపడ ఉనస్నేది. కయంప వాసన భరియంచలేక పోతసునస్నేయం 
దయచేసి దనన ఇకక్కడ నసుయండ తొలగియంచయండయయ!
మసునసిపాలటీ వారసు: మాకు రావడయం కుదరదసు. మీర దనస్నే ఎకక్కడనస్నే పూడర్చు పటటయండ.

పౌరసుడ (కోపయంగ): కాదయయ ! మీర రావాల. తయండతకి పిలలల కడసారి చసూప దకక్కకపోతే ఎలా?

కారయంత: ఇదిగో...మీ అబజ్బెయిన కాసత్త అదసుపల పటసుటకో, మా ఇయంటల ఉనస్నే టి.వి కి రాయి విసిరాడ.

మసుఖేష్: రాయి టి.వి కి తగిలయంద?

కారయంత: లేదసు. కొయంచెయంల తపిర్పిపోయియంది.

మసుఖేష్: అలాగయితే.. అది మా కురాశ్రాడ విసిరియంది కాదసు.. మా వాడ గసురి మీద నకు నమమకయం ఉయంది.

భరత్త: ఇయంతకు మసుయందసు టి.విల చెబసుతసునస్నేరసు.. బటటతల ఉయంటే ఏదలైన సాదియంచవచసుర్చు అన!

భారయ: ఖరమ-  ఆయన 'బటటతల' అన అనలేదసు- 'పటసుటదల' అనస్నేడ!

నవుశ్వి!
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మారిన కిటసుట
రచన: అఖిల్ కుమార, భవానపరయం, విజయవాడ. 

అనగనగ ఓ అలలరి  పిలలవాడ ఉయండేవాడ.

వాడ  పేరసు  కిటసుట.  అమామ  ననస్నేలకు ఏకెలైక
సయంతనయం వాడ.  అయందసుకన వాడన చాలా
గరాబయంగ పయంచారసు.  దయంతో వాడకి అలలర
అలవాటలైపోయియంది. 

ఒకరోజన వాడ ఇయంటి బయట వసారాల
ఆడకుయంటసూ పకిక్కయంటి వెలైపకు చసూసాడ.

పకిక్కయంటి వాళల  తలసుప వసి ఉనస్నేది.  వాడ

వెళళ్ళీ  వాళళ్ళీ  తలసుప  దబదబ  తటిట  ఏమీ
తెలీనటసుటగ వెనకిక్క వచిర్చు కూరసుర్చునస్నేడ. 

రయండ  క్షణాల  తరాశ్విత  పకిక్కయంటి  ఆయంటీ
తలసుప  తీసి  బయటికి  తొయంగి  చసూసియంది.

ఎవరసూ  లేరసు!  ఆవిడ  బయటికొచిర్చు,

'ఎవరది?'  అన  అరిచి  మళళ్ళీ  లనకి  వెళళ్ళీ
తలసుప వససుకునస్నేది.  

ఆవిడ తలసుప వససుకోగనే కిటసుట మళళ్ళీ వెళళ్ళీ
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తలసుప  తటిట  వచార్చుడ.  ఇటాల  రయండ
మసూడసారసుల  అయేయసరికి,  ఆవిడకు
విససుగొచిర్చుయంది.  దొయంగలస్నే  పటసుటకుయందమన
ఈసారి ఆవిడ తలసుప వెనకనే నలబడడ్డిది. 

అత తెలవి కొదీద్ద నలసుగోసారి తలసుప తటిటన
కిటసుట,  చటసుకుక్కన  ఆమ  చేతకి  చికాక్కడ.

ఆవిడ  వాడన  తటిటన  తటసుట  తటటకుయండా
తటిటయంది. 

అయితే  దననసుయంచి  వడకి  బసుదిద్ధా  రాలేదసు-
కోపయం వచిర్చుయంది- 

ఆ ఆయంటీకి కుకక్కలనస్నే,  పిలసులలనస్నే చచేర్చుయంత
భయయం.  ఇది  అలసుససుగ  తీససుకునస్నేడ
కిటసుట.  వాడకి  కుకక్కలయంటే  భయయం  లేదసు;
పిలసులలయంటే  భయయం లేదసు!  అయందసుకన వాడ
పోయి వధలయంచి  రయండ కుకక్కలస్నే, పిలసులలస్నే
వరసువరసుగ పటసుటకొచార్చుడ. 

పరకిక్కయంటి  తలసుప  తటిట,  ఆవిడ  తలసుప
తీయగనే  నలసుగియంటిన  వాళల  ఇయంటలకి
వదిల,  గటిటగ   తలసుపలసు  వససి
బయటినసుయండ గొళళ్ళీయం పటాటడ! 

పిలసులలసు  రయండూ  ఇయంటల  చెరో  మసూలకు
పరసుగతత్తయి.  రయండ కుకక్కలసూ వాటి వెయంట

పడాడ్డియి.  పిలసులలసు  రయండూ  బసుససుల్సు
బసుససుల్సుమనస్నేయి. కుకక్కలసు పళసుళ్ళీ చసూపిససూత్త
గసురగసురమనస్నేయి. ఆయంటీ వణకి పోతసూ ఒక
మసూలన నకిక్కయంది. 

నలసుగసు  జయంతసువుల  మధయన   ఇయంటల
సామానసు బల అయియయంది. పిలసులలసు, కుకక్కలసు
ఇయంటల  ఉనస్నే  సీసాలస్నే,  కపర్పిలస్నే,  సాసరలన
పగలగొటాటయి.  ఇలలయంత  చియందరవయందర
చేశయి.  బయటకు పోలేక,  లపల ఊరికే
కూరొర్చున ఉయండలేక ఇలసుల పకి పయందిరసాయి. 

బయట  నలబడ  నవుశ్వికునస్నే  కిటసుట
తీరసుబడగ  గొళళ్ళీయం  తీశడ.  మరసుక్షణయం
పిలసులలసు,  కుకక్కలసు  బయటికి  దసూకాయి.

వాళళ్ళీ  వెనకనే  బయటికి  వచిర్చుయంది  ఆయంటీ.

ఆయంటీ మసుఖయంలన ఆయందోళన చసూసి మసుసి
మసుసి నవుశ్విలతో వెళలపోబోయడ కిటసుట- 
అయితే ఆ వెయంటనే వాడకి అరస్థయం కానదొకటి
జరిగియంది:  అపర్పిటివరకూ  మామసూలసుగ
ఉనస్నే  ఆయంటీ  అకసామతసుత్తగ  పల  మాదిరి
ఐపోయియంది-  వాడన  పటసుటకొన  బరబరా
ఇయంటలకి  ఈడర్చుకెళళ్ళీయంది.  వాడ  తలతత్త
చసూసలగ  వాడ  ఒయంటిమీద  దబజ్బెలసు
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పడాడ్డియి.  'ఒకటి-రయండ-మసూడ'  వరకూ
లకక్కపటట గలగడ వాడ.  వాడకి వచిర్చుయంది
అయంతవరకే మరి! అయితే ఆ తరాశ్విత కూడా
ఇయంకా  దబజ్బెలసు  పడతసూనే  పోయయి.

వాడ నోరసు దనయంతట అద మొతసుత్తకోవటయం
మొదలటిటయంది.  చేతసుల  మీద  వాతలసు
పడాడ్డియి. చెవులసు కమల పోయయి. ఆయంటీ
చేతసులకి  వచిర్చున  ఓ  తశ్రాడ  వాడన  ఒక
కురర్చుకి కటేటసియంది. 

వాడకి ఇయంకా ఏమీ అరస్థయం కాకనే, ఆవిడ కిటసుట
వాళళ్ళీయంటికి పోయియంది.  ఏయం చెపిర్పియందో ఏమ,

ఐదసు నమసుషాలల ఆవిడతోబటసు కిటసుట వాళళ్ళీ
అమమ పరతయక్షయం అయియయంది.  చసుటసూట  పగిలన
సామానలకేసి  బికుక్కబికుక్కగ  చసూసియంది.

మరసుక్షణయం కిటసుట కటసుల విపర్పిబడాడ్డియి. వాడ
గరశ్వియంగ  వాళలమమకేసి  తరిగడ.  అయంతే-

వాళలమమ  వాడన  పటసుటకున  ఈడర్చుయంది.

మసుఖానస్నే వికారయంగ పటిటయంది. వప విమానయం
మత మశ్రాగియంచియంది.  

ఆ  రోజ  సాయయంతతయం  కిటసుట  వాళల  ననస్నే
ఆఫీససునసుయండ రాగనే మసుగసుల్గురసూ బజారసుకు
పోయరసు.  అటాల బజారసుకు పోవటయం అయంటే
కిటసూటకి  చాలా  ఇషటయం.  వాడకి  చాలా
ఆనయందయంగ ఉయంది. 

వాళల  ననస్నే  తన  నెలజీతయం  అయంత  తీసి
చసూపియంచాడ  కిటసూటకి.  అనస్నే  డబసుజ్బెలస్నే
చసూసి  కిటసూట  సయంతోషయంగ  నవాశ్విడ.

ఎనస్నేడూ  లేనది, ఆరోజన వాళలమమ  ఎకక్కడా
లేననస్నే గినెస్నేలసూ, కపర్పిలసూ, సాసరసూల కొనస్నేది.

ననస్నే  నెలజీతయం  అయంత  ఖరర్చుయియంద
రోజన! 

కిటసూట మసుఖయం వెలగిపోతసునస్నేది, తమసు కొనస్నే
సామానలనస్నే  తలచసుకొన.  ఇలసుల  చేరసుకోయంగనే
ననస్నే  పరకిక్కయంటి  ఆయంటీ  వాళళ్ళీ  తలసుప
తటాటడ.  కిటసూట  చేత  ఆ  సామానలనస్నే 
ఆవిడకు ఇపిర్పియంచాడ! 

ఇపర్పిడ కిటసూట మసుఖయం అదోలా అయియయంది.

"మమమలస్నే క్షమయంచయండ-  వడ ఇయంకెపర్పిడూ
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ఇలాయంటి  పన  చేయడ-  ఇయంకొకక్కసారి
ఏమలైన  అలలరి  పన  చేసాడయంటే  వడ  కిటీట
బయయంకుల  ఉనస్నే  డబసుజ్బెలనస్నే  మీకు
ఇచేర్చుసాత్తడ.  మీరసు మా యియంటలకి పిలసులలీస్నే,
కుకక్కలీస్నే వదిలన ఏమీ అనడ. ఆ కుకక్కలసు
పిలసులలసు  వాడ  సామానసుల  ఏయం  ఎతసుత్తకెళళ్ళీన
ఉలకడ-పలకడ-  మళళ్ళీ  కావాలన
అడగడ" చెపార్పిడ ననస్నే. 
కిటసుట బితత్తరపోయడ. 

తరాశ్విత రోజ ఉదయనేస్నే వాడకి  'కురసుక్కర'

ఆకలలైయంది.   ననస్నే  చెపార్పిడ-  "చసూడ
బబసూ!  న  దగల్గురసునస్నే  డబసుజ్బెలనస్నే  పటిట
ఆయంటీకి  గినెస్నేలసు  కొనచార్చుయం  కద,  ఈ
నెలయంత  మనకు  కురసుక్కరలసు  ఉయండవు,

నసూడలసూల్సు ఉయండవు,  పసత్తకాలసు,  పనసుస్నేలసు,
డతససుల్సులసు,  షసూస్-  ఏమీ  ఉయండవనస్నేమాట.

అరస్థమలైయందిగ?!"  అన.  అమమ  కూడా
అవుననస్నేటసుల తలాడయంచియంది బధగ. 

ఆ  తరాశ్విత  ఇయంకెపర్పిడూ  కిటసుటగడ
పరకిక్కయంటివాళలతో  పటసుటకోలేదసు. 

*** 
మళళ్ళీ ఇయంకోసారి తోక జాడయంచాడ కిటసూట.

ఈసారి వాళల అమామ-ననస్నే లేన సమయ యం
చసూససుకునస్నేడ.  మలలగ పోయి సయందసుల
ఉనస్నే  ఇళళ్ళీనస్నేటిక  బయటినసుయండ  గడయలసు
పటిట వచార్చుడ. 

అయితే నలసుగిళళ్ళీ అవతల ఉయండే రయంగచారి
మాసాటరసు వాడ ఈ తసుయంటరి పనన చసూడనే
చసూసారసు.  రయంగచారి  మాసాటరి  ఇయంటికి
వెనకవెలైపన  మరో  తలసుప  ఉయంది.  ఆయన
మలలగ  ఆ  తలసుప  తీససుకొన
బయటికొచార్చురసు.  చపర్పిడ కాకుయండా  కిటసూట
వాళళ్ళీయంటికి  వచిర్చు,  వాడ లపల ఉయండగనే
బయటివెలైపనసుయండ  గొళళ్ళీయంవసి,  తళయం పటిట
మర  వెళళ్ళీరసు.   వెళసూత్త  వెళసూత్త  మగిలన
ఇళళ్ళీకు  కిటసూట  వసిన  గడయలనస్నే 
తీసయటమ  కాదసు-  వాళలయందరిక   కిటసుట
గసురియంచి చెపిర్పి మర వెళళ్ళీరసు. 
ఆరోజన కిటసూటకి ఆకలలైన తలసుప రాలేదసు;
ఆడకోడానకి పోదమనస్నే తలసుప రాలేదసు!
సాయయంతతయం  అవుతసుయండగ  రయంగచారి
మాసాటరసుతోబటసు  సయందసులవాళలయంత
వచార్చురసు. "మరాయదగ సార చెపర్పి-  లేకపోతే
ఇవాళలయంత  ఇయంతే!"  అనస్నేరసు.  అయంతల
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అమామ-ననస్నే కూడా  వచార్చురసు. "ఏమలైయంది?!"

అన  అడగి  కనసుకుక్కనస్నేరసు.  దయంతో
కిటసుటగడ తోక మరియంత సరసుద్దకునస్నేది. 

*** 

"ససూక్కలసుకు లేటలైపోతోయంది-తొయందరగ రడ
అవుశ్వి"  అయంటయంది  కిటసుట  వాళళ్ళీ  అమమ.
తరాశ్విత  రోజ  నసుయండ  దసరా  సెలవులసు
కావటయంతో  మారసు  మాటాలడకుయండా  రడ
అయి ససూక్కలసుకి  వెళలడ కిటసుట.  మాసాటరసు
గరసు వచార్చురసు- కాలససు పాశ్రారయంభమయియంది: 

"ఒరయ కిటసూట! లేచి నలబడ-  నేనసు అడగే
పరశస్నేలకి  సరిగల్గు  సమాధానలసు  ఇవుశ్వి-

రామాయణయంల  సీతనసు  ఎవరసు
ఎతసుత్తకెళళ్ళీరసు?” అడగరసు టీచర.

"ససురష్ అయి ఉయంటాడ సర!  మీరసు ననస్నే
వదిలేసిన  చాక్ పససు  మసుకక్కన  వాడే
ఎతసుత్తకెళలడ" చెపేర్పిసాడ కిటసుట.
టీచర కి  కోపయం  వచిర్చుయంది.  "ఇదిగో,  జోకులసు
వదసుద్ద  చెబసుతసునస్నేనసు.  సీతనసు
ఎవరతసుత్తకెళళ్ళీరో చెపర్పి మరాయదగ" అనస్నేరసు.
"సార!  నకు ఏ పాపయం తెలయదసు.  ననసుస్నే
వదిలేయయండ  సార.  అలాయంటి  కిడాస్నేపల
గసురియంచి నకు ఏమాతతయం  తెలయదసు"  కళళ్ళీ
నళసుళ్ళీ పటసుటకునస్నేడ కిటసుట. 
దయంతో  "నేనసు  అడగేదయంటి  నసువుశ్వి
చెపేర్పిదయంటి?!"  అన  మాసాటర  బితత్తర
పోయరసు.  ఇతహసాల  పరశస్నేలసు  చాలయంచి
లకక్కలలకి వచార్చురసు- 
"ననస్నే నేనసు టేబసుల్ల్సు నేరసుర్చుకొన రమమనస్నేనసు-
నేరసుర్చుకొచార్చువా?!” అనస్నేరసు. 
"నేరసుర్చుకునస్నేనసు సార!” అనస్నేడ కిటసుట.
"ఎనస్నే  నేరసుర్చుకునస్నేవు?”  అనసుమానయంగ
అడగరసు టీచరసు గరసు. 
"ఫలైవ  టేబసుల్ల్సు  నేరసుర్చుకునస్నేనసు  సార!”
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చెపార్పిడ  కిటసుట,  చేతసులసు  కటసుటకొన
ఊగసుతసూ-  "డెలైనయంగ  టేబసుల్,  డాశ్రాయియంగ
టేబసుల్, వాషియంగ టేబసుల్, చినస్నే టేబసుల్, పదద్ద
టేబసుల్" అన. 

మాసాటరికి  బలే  కోపయం  వచిర్చుయంది.  అయిన
తమాయియంచసుకునస్నేరసు.  కిటసుటన  మటసుకు
బగ తటాటరసు. 
దయంతో  కిటసుటల  ఉనస్నే  రాక్షససుడ  మళళ్ళీ
ఓసారి  తలతత్తడ-  తనసు  చసూసిన  తెలసుగసు
సినమాలనస్నే గసురసుత్త  చేససుకునస్నేడ.  ఏ హీరో
ఎలాయంటి  పనసులసు  చేసాడో  గసురసుత్త  చేససుకొన
పరవశయంచి పోయడ. 

మాసాటరసు  రోజూ బడకి  ఓ  పాత ససూక్కటర
మీద  వసాత్తరసు.  ఆ  ససూక్కటరసుకు  హయయండల్
లాక్ పడదసు; పడతే అయంత ససులభయంగ రాదసు.
అయందసుకన  మాసాటరసు  దనకి  తళయం
వెయయకుయండానే  బడ  ఆవరణల
పడతసుయంటారసు. 
కిటసుటకు  అది  గసురొత్తచిర్చుయంది.  ఆ  బెలైకున
నెటసుటకెళళ్ళీ రోడడ్డి మధయల పటిట,  తళయం వసి
ఎయంచకాక్క  నవుశ్వికుయంటసూ  పోయడ.

తశ్విరలనే  టాశ్రాఫిక్  జామ  అయియంది.  టాశ్రాఫిక్

పోలీససులసు  వచార్చురసు.  "ఈ బయండ ఎవరిది?

ఇకక్కడెవరసు  పటాటరసు?"  అన  బడ
వాచ మాన నసు అడగరసు. 
"ఇది  మాసాటరిది  సార!  దీనస్నే  కిటసుట  అనే
పిలాలడ నెటసుటకొచిర్చు ఇకక్కడ పటాటడ సార!"

అన అతనసు వాళలకు చెపేర్పిసాడ. 

దయంతో పోలీససులసు నేరసుగ కిటసుట తరగతకే
వచేర్చుసారసు.  కిటసూటన  రమమన  వాళలతో బటసు
సటషనసుకు తీససుకెళళ్ళీరసు. 
కొయంచెయం  సపటికి  టీచరలయంత  వచార్చురసు;
కిటసూటవాళల  అమమ-ననస్నే  ఇదద్దరసూ  వచార్చురసు
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సటషనసుకు.  పోలీససులసు  లాఠీలసు  చసూపియంచి
బెదిరియంచారసు.  అమమ  ఏడర్చు  తటిటయంది.

మాసాటరలయంత నవాశ్విరసు.  ననస్నే జేబసుల ఉనస్నే
డబసుజ్బెలనస్నే  పోలీససువాళలకు ఇచేర్చుసి,  కిటసూటన
వెయంట పిలసుచసుకుపోయడ. 

"నకేమలైయంది కిటసూట?!  ఎయందసుకిటాలగ?!  కచర్చుగ
ఉయండదసుద్దరా! నసువుశ్వి వర వాళలకు ఏది చేసాత్తవో
అద  నకు  జరిగితే  ఎలా  ఉయంటసుయందో
ఊహియంచసుకో,  పరతసార-  కొయంచె  పదద్దవుశ్విరా
తశ్విరగ!" అమమ కళళ్ళీనళసుళ్ళీ పటసుటకునస్నేది. 

"లేదసులేమామ! ఏడవకు! నేనసు ఇకమీద సరిగ
ఉయంటానసుగ!  కచర్చు  పనసులసు  అసల్సులసు
చెయయనసు" మాట ఇచార్చుడ కిటసూట. 

*** 
దసరా  సెలవులసు  వచేర్చుసాయి.  కిటసుట  కచర్చు
పనసులసు  మానేసాడ  గన,  ఇయంకా  అలలరి
పనసులేవ తగిల్గుయంచలేదసు. 
అమమకు  ఓ  ఐడయ  వచిర్చుయంది-  "వడకి
ఏదలైన  జయంతసువునసు  తెచిర్చుదద్దయం.  దనస్నే
జాగరతత్తగ  పయంచమయందయం.  వాడకి  బధయత
అలవడతసుయంది"  అన.  దయంతో "ఒర కిటసూట!
వెళల  ఒక మయంచి కోడపిలలనసు  తీససుకురారా!"

అన కిటసుట చేతల ఐదసు రాపాయలసు పటిటయంది.

కిటసుటగడ  కోడపిలలనసు  కొనసుకొక్కచార్చుడ.

దనతో  ఇషటయం  వచిర్చునటసుల  ఆడకునస్నేడ.

అది  పరసుగతత్తయంది.  దనస్నే  తరిమ,  చివరికి
అలసిపోయక అయందసుకొన, దనస్నే కాసాత్త తన
జేబసుల  పటసుటకొన  జిపర్పి  వసశడ.

కోడపిలలకు ఊపిరి ఆడలేదసు. చిటిట పిలల కద,

పాపయం అది కాసాత్త చచిర్చుపోయియంది! 

అమమకి  కోపయం వచిర్చుయంది.  అయిన బయట
పడలేదసు.  "జయంతసువులనసు  అటాల  జేబసుల
పటసుటకుయంటారా,  ఎవరనస్నే?!  జేబసుల
పటసుటకోకూడదసు-  వాటిన  ఎతసుత్తకోవాలరా
కనస్నే" అన చెపిర్పియంది మసుదసుద్దగ. 

అయంతల వాళల  ఇయంటి మసుయందసు నసుయండ ఒక
ఆవు  దసూడ  పోతసూ కనపియంచియంది  కిటసూటకి.

అమమ అటసు తరగల్గునే వాడ పోయి,  దనస్నే
పటసుటకొన  తమ  వసారాలకి  తెచార్చుడ.

ఉనస్నేవాడ  ఉనస్నేటసుల  దనస్నే  ఎతసుత్తకోవాలన
చసూశడ. 

కిటసూట చినస్నే పిలాలడే గద!  అయంత బరసువునసు
ఎటాల  మసాత్తడ?  ఎతసుత్తకునస్నే  ఆ  దసూడనసు
కియంద పడయంది-  దన కాలసు కాసాత్త విరిగియంది!
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అయంతల  అకక్కడకి  చేరసుకునస్నే  దసూడ
యజమాన  నన  యగీ  చేసి,  అమమ
మసుకుక్కపియండ డబసుజ్బెలసు వససూలసు చేసాడ. 

వాళళ్ళీయంత వెళళ్ళీపోయక, అమమ చెపిర్పియంది
మసురిపయంగ-  "ఇటాల బరసువుగ ఉయండేవాటిన
ఎతసుత్తకోకూడదసు  ననస్నే!  తోలసుకుయంటసూ
ఇయంటలకి తెచసుర్చుకోవాల" అన. 

"ఎటాల తోలతయం అమామ?" అడగడ కిటసూట.
"కొరడాతో తోలాలరా కనస్నే!"  అనస్నేది అమమ
వాడకి తెలయజబసుతసునస్నేటసుల. 
సరిగల్గు  అదరోజన  కిటసుట  వాళల  ఇయంటికి
చసుటాటలసు  వససుత్తనస్నేరసు.  "కిటసూట!  చసుటాటలసు
వససుత్తనస్నేరసు  బబసూ,  అటాల  బసాటయండ దకా

వెళళ్ళీ  వాళలనసు  ఇయంటికి  పిలసుర్చుకురా"  అనస్నేది
అమమ. 
అవకాశయం కోసమ ఎదసురసు చసూససుత్తనస్నే  కిటసూట
కొరడా  తీససుకొన  పోయి,  వాళలనసు
కొటసుటకుయంటసూ ఇయంటిదకా తీససుకువచార్చుడ.

ఆ వచిర్చునవాళసుల  మయంచివాళసుళ్ళీ  కాబటిట  "బలే
పయంచసుతసునస్నేరమామ,  మీ  కిటసుటన!"  అన,

వచిర్చునయంత  తశ్విరగనసూ  సెలవు
పచసుర్చుకునస్నేరసు. 
వాళసుళ్ళీ  వెళళ్ళీక  అమమ  కిటసుటనసు
కూరోర్చుబెటసుటకొన,  "చసూడ  ననస్నే!  ఇటాల
చేసాత్తరా,  తపర్పికదసూ?!  మన  ఇయంటికి
అతథసులసు  ఎవరలైన వసత్త  వాళళ్ళీకు సాశ్విగతయం
పలకాల.  మరాయదలసు  చెయయల.  ఊరికే
కొటటకూడదమామ"  అన  మయంచి  మాటలసు
చెపిర్పియంది. 

ఆ రోజ సాయయంతతయం  చీకటి పడతసుయండగ
ఎవరో  ఇయంటికి  వచార్చురసు-  కిటసుట  ఒకక్కడే
ఉనస్నేడ  ఇయంటల.  "ఏయం  బబసూ?!  అమమన
పిలసువమామ"  అనస్నేడ వచిర్చునతనసు.  "అమమ
బజారసుకెళళ్ళీయంది"  చెపార్పిడ  కిటసుట.  "మరి
ననస్నే ఉనస్నేడా?" అడగడ అతనసు. "లేడ.



కొతత్తపలల                                                        45                                                                జూలలై  2016

ననస్నే  కూడా  అమమతోబటే  వెళళ్ళీడ.

ఎనమది  గయంటలకు  గన  రారసు  ఇదద్దరసూ"

అన చెపిర్పి,  "ఇయంతక మీరవరసు?"  అడగడ
కిటసుట. 

అతనసు కొయంచెయం దికుక్కలసు చసూశడ.

అయంతల  కిటసుటకి  అమమ  మాటలసు
గసురసుత్తకొచార్చుయి- అతథ! "ఇతనే అతధ" అన
వెయంటనే  ఆ  వచిర్చున  వాడకి  సాశ్విగతయం
పలకాడ.  కూరోర్చుబెటాటడ;  మరాయదలసు
చేశడ. 

అయితే ఆ వచిర్చునవాడ ఒక దొయంగ-  వాడ

కిటసుట  సవలనస్నేటిన  సీశ్వికరియంచి,  ఆ తరాశ్విత
చేతకయందిన  నగలసు  డబసుజ్బె  తీససుకొన  చకాక్క
పోయడ.  ఆ  రోజన  అమమ  ఒకక్కతే
వచిర్చుయంది  మసుయందసుగ.  తన  నగలసు  నటాశ్రా
పోవటయం చసూసి ఆవిడ లబోదిబో మనస్నేది. 

అయిన  వాడకి  ఇయంకో  అవకాశయం  ఇససూత్త-
"కిటసూట!  జాగరతత్తగ  ఉయండాల.  ఇయంటికొచిర్చున
వాళలయంత  అతథసులసు  కారసు.  ఎవరలైన
అనసూహయయంగ  రాతత  పూట  చీకటల  మన
ఇయంటికి  వచార్చురనసుకో,  వాళసుళ్ళీ  అతథసులసు
కాకపోవచసుర్చు.  అలాయంటపర్పిడ ఈ తడతో
వాళళ్ళీన  కురర్చుకి  కటేటసి,  కరరతో  బలయంగ
వాయియంచేయయల. అయందరసూ  మనవాళళ్ళీ ఎలా
అవుతరసు?" అనస్నేది. 

ఆరోజ  రాతత  ఆలసయయంగ  వచిర్చున  ననస్నేనసు
కురర్చుకి కటేటసి కొటాటడ కిటసుట. 
అమమ  ఇక  మాటాలడలేదసు.  కిటసుటకు  ఏయం
చెపిర్పిన పరమాదమ అన గరహియంచినటసులయంది! 

అయితే సయంవతల్సురయం గడచేసరికి కిటసుటకి తెలవి
పరిగియంది.  ఏది మయంచి ఏది చెడ గరహియంపకు
వచిర్చుయంది.  రానసు  రానసు  కచర్చులాగనే  వాడ
అలలరి కూడా  తగిల్గుపోయియంది!
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మసుకుక్క తమమన తలనపిర్పి 
'మాటలాడ గలసుల్గు మరమమసు లరిగిన-  పినస్నే పదద్దతనమసు లనస్నేవలదసు  -  పినస్నే చేత దివెశ్వి పదద్దగ వెలసుగద'

అయంటాడ వమన.  చినస్నేవాళలన,  పదద్దవాళలనన ఏమసునస్నేది;  పాయండతయమ పరధానయం.  చినస్నేవాడ చేతల ఉనస్నే
సర, వెలగే పరత దీపమసూ వెలసుగసునససుత్తయంటసుయంది- కదసూ? 

సకరణ, కథనయం : ససుగసుణ రసూపనగసుడ, మసుఖపసత్తకయం 

అషటదిగల్గుజాలల  ఒకడెలైన నయంది తమమన కవికి
ఒకసారి విపరతమలైన తలనపిర్పి పటసుటకునస్నేది. 

రాయలవారసు  ఆయననసు  ఎయంతో  మయంది
వెలైదసుయలకు  చసూపియంచారసు;  ఎనోస్నే  మయందసులసు
వాడయంచారసు.  అయిన ఏమయంత పరయోజనయం
లేదసు.  ఏ  మయందసులసు  వాడన  కొదిద్దపాటి
ఉపశమనయం;  మళళ్ళీ  కొనస్నేళళ్ళీకు  రటిటయంప

తలనపిర్పి! 
'ఇలా కాదసు-  కాశీల గొపర్పి వెలైదసుయలసునస్నేరసు.
అకక్కడకి  వెళల  చసూపియంచసుకుయంటానసు'  అన
పరివారయంతో సహ కాశీకి పరయణయం కటాటరసు
తమమనగరసు. 
అలా వెళసూత్త వెళసూత్తయండగ మధయల తలనపిర్పి
చాలా  ఎకుక్కవెలైపోయియంది.  ఆ  సరికి  వాళసుళ్ళీ

తెలసుగసు జానపద కథ
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నెలసూలరసు దగల్గుర దరిర మయండలయంల ఉనస్నేరసు.
ఆ దగల్గురోలనే 'బోదనయం పాడ' అనే ఊరసునస్నేది.

వళళ్ళీయంత  ఆ  ఊరి  శవారలలనే  డేరాలసు
వససుకొన బస చేశరసు. 

తమమన గరసు తలనపిర్పికి తటసుటకోలేక-

పోతసునస్నేరసు.  పదద్దగ  అరసుపలసు,
మసూలసుగసులసు.  తమమనతో  పాటసు  వచిర్చున
రాజవెలైదసుయడ  ఏవవో  మసూలకలసు
నసూరసుతసూనే  ఉనస్నేడయంకా.  ఆయన
పరివారానకి  ఏయం  చేయల  అరస్థయం  కాన
పరిసిస్థత. అయంత గయందరగోళ పడతసునస్నేరసు.  
సరిగల్గు  ఆ  సమయనకి అటసుగ వచార్చురసు,

ఇదద్దరసు వెలైదయ  సోదరసులసు.  వాళళ్ళీదద్దరసూ ఇయంకా
చినస్నేవాళళ్ళీ.  తయండత  తతలనసుయండ  వచిర్చున
వెలైదయనస్నే  కొనసాగియంచసుకుయంటసూ  బోదనయం-

పాడల  కాలయం  వెళళ్ళీబసుచసుర్చుతసునస్నేరసు.
వాళలకు వినపియంచాయి ఈ అరసుపలసు. 
వాళసుళ్ళీ ఆ డేరాల దగల్గురకు పోయి కాపలాగ
వునస్నే  సెలైనకులతో  "అయయ!  మమసు  ఈ
పాశ్రాయంతప ఘన వెలైదసుయలమసు.  ఇకక్కడ  ఎవరో
బధతో మసూలసుగసుతసునస్నేరసు.  మమసు లపల
వెళల చసూసాత్తమసు" అనస్నేరసు. 
ఒక కాపలావాడ వాళళ్ళీన అకక్కడే ఉయండమన
చెపిర్పి లపలకి వెళల  దయండనయకుల వారితో
"ఎవరో  వెలైదసుయలట,  వచార్చురసు-  లపలకి
పయంపమయంటారా?" అన అడగరసు. 
ఆ సరికే ఏయం చేయల తెలీక తల పటసుటకొన
కూరసుర్చునస్నే  దయండనయకుడ  "సర  పరవశ
పటసుట"  అనస్నేడ.  ఇదద్దరిన  లపల తీససుకొన
వచార్చురసు సెలైనకులసు. 
దయండనయకుడ  వాళళ్ళీనసు  కూరోర్చుబెటిట
"మీరవరసు? మీ పరిచయయం?" అనస్నేడ. 

"అయయ!  మయం  యిదద్దరయం  అనస్నేదమసుమలయం.

ఈ  బోదనయంపాడ  గశ్రామానకి  చెయందిన
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వాళళ్ళీయం.  మా  పేరసుల  పలాలపయంతసుల  పలలనస్నే,
ససూరనస్నే.  యికక్కడెవరో  జబసుజ్బె
పడనటసుటనస్నేరసు-  మసూలసుగసులసు  బయటికి
వినపిససుత్తనస్నేయి.  మయం వారికి వెలైదయయం చేసాత్తయం"

అనస్నేరసు. 
"ఆయన విజయనగర సామాశ్రాజాయధీశసులసు శ
శకబష షదవరాయల  వారి  ఆసాస్థన  అరణప
కవులసు  శ  నయంది  తమమనరసుయల  వారసు"
చెపార్పిడ దయండనయకుడ. 

"ఏమీ! పారిజాతపహరణ కరత్త అయిన నయంది
తమమనగరా?! ఏమలైయంది? వారికొచిర్చున జబసుజ్బె
ఏమటి?!"  అడగరసు  వాళసుళ్ళీ.  మసుకుక్క
తమమనగరసు  రచియంచిన  'పారిజాతపహరణ
కావయయం'  గసురియంచి  తెలీన  పయండతసులే  లేరసు
మరి, ఆ రోజలల. 
"లపలకి రయండ"  అన పిలసుచసుకొన వెళళ్ళీడ
దయండనయకుడ. 

తమమనగరసు అకక్కడ పడక మీద పడకొన
దొరసులతసూ  పదద్దగ  అరసుససుత్తనస్నేరసు.  పకక్కన
రాజవెలైదసుయడ  కలశ్వియంల  మయందసు
నసూరసుతసునస్నేడ.  లపలకి  వచిర్చున  వాళళ్ళీన
చసూసి 'ఎవరసు మీరసు?' అన గదిద్దయంచాడ రాజ

వెలైదసుయడ. 

దయండనయకుడ వారి వివరాలసు  చెపర్పిగనే
వెలైదసుయడ మసుఖయం చిటిలయంచాడ. "మహ మహ
వెలైదసుయలే ఏమీ చెయయలేక పోయరసు. పిలలలసు-
మీరమ  చేసాత్తరసు?  నయనలారా,  మీకు
తెలసుసో లేదో, వరసు నయంది తమమన గరసు. వరి
తలనపిర్పిన  ఎలాగలైన  తగిల్గుయంచాలన
సశ్వియయంగ  రాయలవార  పూనసుకొన,

గొపర్పిగొపర్పి  వెలైదసుయలకు  చాలా  మయందికి
చసూపియంచి,  'ఇయంక  కుదరదసు'  అన  ఆశ
వదసులసుకునస్నేరసు.  ఈ  మారసుమసూల
గశ్రామయంల  చినస్నే  చినస్నే  వెలైదయలసు  చేససూత్త
బతతసుకుక్కనే  మీ  వలల  తీర  సమసయ  కాదసు
నయన ఇది!" అనస్నేడ పదవి విరసుససూత్త. 
"ఇలాయంటి శరోవదనకు మయంచి వెలైదయ పరకిరయ
ఉయంది  మా దగల్గుర-  మాకు ఒకక్క  అవకాశయం
యిచిర్చు  చసూడయండ.  మా  అనస్నేగరసు  నడ
పరక్షల  ఘనసులసు"  అనస్నేడ  ససూరనస్నే,
అనస్నేనసు మసుయందసుకు నెడతసూ. 

ఇయంతల "ఏమటి,  ఈ అలలరి? ననసుస్నే అసలసు
విశశ్రాయంత  తీససుకోనచేర్చుటసుల  లేర?!"  అయంటసూ
కోపయంగ పానసుర్పి  మీదినసుయండ  దిగి  వచార్చురసు
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తమమన గరసు. 
వెలైదయ  సోదరసులసు  ఇదద్దరసూ  లేచి  నలబడ
ఆయనకు  నమసక్కరియంచారసు.  "కవివరాయ!
మయం ఈ గశ్రామ వెలైదసుయలయం. మమమలస్నే దరిరయంచి
మీ ఆరోగయయం గసురియంచి పరామరిరయంచి వెళళ్ళీడయం
మా  ధరమయం  కద!  అయందసుకే  వచార్చుయం"

అనస్నేరసు. 
"సర,  కూరోర్చుయండ"  అన సెలైగ చేససూత్త చెపార్పిరసు
తమమనగరసు-  "నకు  ఈ  తలనపిర్పి  బధ
చాలా  ఏళసుళ్ళీగ  వుయంది.  ఈ  మధయ  మర
ఎకుక్కవయియంది.  తలల ఏదో తోలసుససుత్తనస్నేటసుట
బధ. ఒకోక్కసారి తలన గోడకు గసురదిద్ద బదద్దలసు
కొటసుటకోవాలనపిససుత్తయంది"  అనస్నేరసు  తమమన-

గరసు, తలనసు నకుక్కకుయంటసూ. 

"తమరి  సెలవెలైతే  మమసు  ఓసారి  మమమలస్నే
పరక్షిసాత్తయం.  మాకునస్నే  పరిజాజనయంతో,  మా
పూరశ్వికుల ఆశీససుల్సులతో మీకు మయంచి వెలైదయయం
అయందియంచగలమన  మా నమమకయం"  అనస్నేడ
పలలనస్నే. 
"ఏమ  చేసాత్తరో?!  నకెలైతే  ఈ  వెలైదయయం  మీద
నమమకయం పోయియంది.  రాయలవారసు నకోసయం
చెయయన  పరయతస్నేయం  లేదసు.  ఎయందసుకు

వచిర్చుయందో  ఏమ  గన  న  పాశ్రాణాలసు
తోడేసోత్తయంది,  ఈ  మహమామరి.  ఇటాల  బధ
పడతసూ  ఉయండటయం  కయంటే  'చావ  మలసు'
అనపియంచియంది. అయందసుకే ఇటాల కాశీ పరయణయం
పటసుటకునస్నేనసు.  అయితే భగవయంతసుడ కరసుణ
ఇలా ఉయంది-  మధయలనే శరోవదన ఎకుక్కవెలై
ఇలా  యికక్కడ  బస  చెయయలల్సు  వచిర్చుయంది"

అనస్నేడ తమమన. 

"అయయ!  అరస్థమలైయంది.  మీ బధ నజయంగనే
వర షనతీతయం. ఏనసుగసు కుయంభసస్థలయంలకి పామసు
పరవశయంచినపర్పిడ అది ఎయంతగ విలవిలలాడ
పోతసుయందో,  ఎనెస్నేనస్నే  కొయండలస్నే  ఢీకొయంటసుయందో
మీరసు  వరి షయంచి  ఉనస్నేరసు  గతయంల.  మీ  ఈ
శరోవదన అయంతకు వెయియ రటసుల వుయంటసుయంది.

భరియంచడయం  ఎవరికెలైన  కషటమ.  ఒకసారి
చెయియ యివశ్వియండ- నడ పరక్షిసాత్తయం" అయంటసూ
తమమనగరి చేతన అయందసుకొన శరదద్ధాగ నడన
పరక్షియంచాడ ససూరనస్నే. 
అటసుపలైన "అవునవునసు. అరస్థమలైయంది" అయంటసూ
పలలనస్నేకు  ఏదో  వివరియంచాడ  వెలైదయ
పరిభాషల.  పలలనస్నే  చిరసునవుశ్వి  నవిశ్వి,
తమమనగరి  వెలైప  తరిగి  "అయయ!  ఏమీ 
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పరవాలేదసు. మీ సమసయ తీరిపోతసుయంది. మీకు
ఇకక్కడే శయంత లభయంచనసునస్నేది. భయయంలేదసు"
అనస్నేడ. 

అతన  నవుశ్వినసు  చసూడగనే  తమమనస్నేగరికి
కోపయం  వచేర్చుసియంది.  "విషయనస్నే  మీరసు
యియంత తేలకగ తీససుకోవడయం  విడూడ్డిరయంగ
ఉయంది.  ఎయందరో  గొపర్పి  గొపర్పి  వెలైదసుయలసు
పరయతస్నేయంచి, 'మా చేత కాద'న చేతసులతత్తరసు.
అలాలయంటిది  మీరసు  విమసుకిత్త  కలగియంచడమా?

మీ వెలైదయమసూ వదసుద్ద,  మీ మయందసూ వదసుద్ద,  మీ
పథయలసూ  వదసుద్ద!  మీకో  నమసాక్కరయం!

యిలాగే కాశీ దకా వెళళ్ళీ నవశ్వియండ.  తరాశ్విత
ఆ కాశీనథసుడే చసూససుకుయంటాడ"  అనస్నేరసు
మసూలసుగసుతసూ. 

"అయయ  మా  మాట  నమమయండ.  మావి
వయరస్థప  మాటలసు  కావు.  ఈ  రోగనకి
మయందసులసూ,  మాకులసూ,  పథయలసు  ఏమీ
లేవు.  దీనకి  జరగలల్సున  వెలైదయ  పరకిరయ వర
ఉనస్నేది.  ఒకక్క రోజలనే నయమలైపోతసుయంది.

ఓపిక  పటాటల-  అయంతే"  అనస్నేడ  పలలనస్నే
ధీమాగ. 

"ఔనౌనసు-  ఓపిక  పటాటలల్సుయంద!  మయందసూ-

మాకూ-పథయమసూ  లేన  వెలైదయయం  కద!!

లకయంల ఎకక్కడా లేన వెలైదయనస్నే చెపత్తనస్నేరసు"
అయంటసూ  శరోభారయంతో  కూలబడ  తల
పటసుటకునస్నేరసు తమమన గరసు. 
"అయయ!  మీ  మసూలసుగసు  వినగనే  మీ
సమసయ  ఏమట,  అది  ఎలా  తగసుల్గుతసుయందో
మాకు  అరస్థమలై  పోయియంది.  మీరసు  మాకు
ఒకక్క  అవకాశయం  యిచిర్చు  చసూడయండ-

తపర్పిలేదసు కద!"  అనస్నేరసు వెలైదయ సోదరసులసు
బతత మాలసుతసూ. 

దయంతో తమమన రాజ వెలైదసుయడ వెలైప చసూససూత్త
"ఆరాయ!  ఏ  పటటల  ఏ  పామసుయందో ఎవరికి
తెలసుససు?  వరికి  ఒక  అవకాశయం  యిచిర్చు
చసూదద్దమా?" అనస్నేడ. 

"కవి  వరాయ!  యిదయంత  పనకిరాన
వయవహరమ.  ఎయంతో  మయంది  గొపర్పి  గొపర్పి
వెలైదసుయలకు  లొయంగన  జబసుజ్బె  ఈ  మారసు
మసూల  పలలలల  కపర్పిలాలగ  నవసియంచే  వారికి
సాధయయం  కాదసు.  మనయం  కాలానస్నే  వయరస్థయం
చేయకుయండా తశ్విరగ కాశీనగరయం చేరసుకుయంటే
మయంచిది" అనస్నేడ రాజవెలైదసుయడ. 

తమమన కొయంచెయం సప ఆలచియంచి,  నటసూటరసుర్పి
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విడససూత్త  "నేనసు  ఇపర్పిడ  మళళ్ళీ  వెయంటనే
పరయణయం ఆరయంభయంచే సిస్థతల లేనసు.  ఊరికే
ఇకక్కడ ఆగిన,  వరసు చెపేర్పి ఉపచారయం ఏదో
అది చేసిన నవరకూ ఒకటే-  వరి మాటా
విన చసూదద్దయంలయండ. తపర్పిలేదసు" అనస్నేడ. 

"ఇదిగో  అబజ్బెయిలసూ!  మీ  వెలైదయనకి
ఒపర్పికుయంటసునస్నేయం.  అయితే  ఒక  షరతసు.
మీరసు  నయయం  చేయలేన  పక్షయంల  రాజ
దయండనకు గసురికావలల్సు వససుత్తయంది.  తెలసుసా?"

గదిద్దయంచాడ రాజవెలైదసుయడ. 

వాళసుళ్ళీ  ఇదద్దరసూ జడససుకోలేదసు.  "అయయ!
ఇది  మా  వెలైదయనకి  పరక్షా  సమయయం..

కానవశ్వియండ" అనస్నేరసు. 
"అబోజ్బె మయంచి పటసుటనస్నే  వెలైదసుయలే!"  అయంటసూ
మసుకుక్కన  వలేససుకున,  నవశ్విలేక,

తలపటసుటకునస్నేరసు తమమనవారసు. 
ఆ  రోజనసుయంచీ  వరసుసగ  మసూడ  రోజల
పాటసు  వెలైదయ  సోదరసులసు  ఇదద్దరసూ  తమమన
మసుకుక్కల  చసుకక్కల  పసరసు  పియండతసూ
వచార్చురసు.  నలసుగోరోజ వెలైదయనకి కావలసిన
పదరాస్థలనస్నే  ఒక  జాబితగ తయరసు  చేసి
యిచార్చురసు.  చసూసత్త  అయందసుల  విశేషయంగ

వెలైదయనకి  కావలసిన  వససుత్తవులేమీ  లేవు:

పటటడ బియయయం మాతతయం కావాలనస్నేరసు. 
"పటటడ  బియయమా?  ఊరయందరిక
సమారాధన  చేసాత్తరా,  ఏమ?!"  అనస్నేడ
రాజవెలైదసుయడ వెటకారయంగ. 

"కాదసు- అవసరయం ఉయంది తెపిర్పియంచయండ. అలాగే
ఇరవెలై  మయంది  వయంటవాళసుల,  నరామణప  పన
తెలసిన పదిమయంది కూలీలసు కూడా కావాల"

అనస్నేరసు వెలైదయ సోదరసులసు. 
"ఉపర్పి,  పపర్పి  కూరగయలసు  కూడా
తెపిర్పియంచయండ. వయండ, ఊళళ్ళీ పోలేరమమ జాతర
జరిపియంచయండ-  సరిపోతసుయంది"  దపిర్పి
పొడచాడ రాజవెలైదసుయడ. 
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"కాదసు  కాదసు-  మా  వెలైదయనకి  ఇది  చాలా
అవసరయం" అనస్నేడ పలలనస్నే. 
"ఏమ  అవసరమ  ఏమ!  మా  తమమన
గరితో మసుకుక్క పటిటయంచి మసూడ చెరసువుల
నళసుళ్ళీ తశ్రాగిససుత్తనస్నేరసు.  వారి యతత యికక్కడే
పూరిత్త  అవుతసుయందమ!"  అనస్నేడ
రాజవెలైదసుయడ. 

"శవ  శవా!  మీకా  సయందహయం  అకక్కరలేదసు.
ఆయన  సయంపూర ష  ఆరోగయవయంతసులలై
రాయలవారిన దరిరసాత్తరసు-  తన కవితశ్వియం తో
మపిర్పిసాత్తరసు" అనస్నేడ ససూరనస్నే ధలైరయయంగ. 

"ఎవరి గత ఎలా వుయందో ఆ విరసూపాక్షుడకే
ఎరసుక"  అయంటసూ  దయండనయకుడకి  పటీట
యిచిర్చు  అనస్నే  తెపిర్పియంచమనస్నేడ
రాజవెలైదసుయడ. 

ఐదవనటికలాల  గల  కూడా  చొరనయంత
దటటయంగ,  బగ ఎతసుత్తగ ఉనస్నే గసుడసె ఒకటి
తయరలైయంది. 

గసుడసె  బయట  వయంటవాళసుళ్ళీ  పటటడ
బియయనస్నే   వయండటయం  మొదలసు  పటాటరసు.
ఊళళ్ళీ  వాళలయంత  వచిర్చు  నలబడ  'ఏయం
జరసుగసుతసునస్నేది'  అన  ఆశర్చురయయంగ

చసూససుత్తనస్నేరసు. 
వెలైదసుయలదద్దరసూ  వచిర్చు  తమమననసు  గసుడసెలకి
పిలసుచసుకొన వెళళ్ళీరసు. 
"మమమలస్నే  ఈ  గసుడసెల  తలకిరయందసులసుగ
వలాడదీయలల్సు వుయంటసుయంది" అనస్నేరసు. 
తమమనకు  దికుక్క  తోచలేదసు.  ఎలా
పారిపోవాల అరస్థయం కాలేదసు.  ఏమనేయందసుకూ 
నోరసురాక విలవిలలాడాడ. 

"భయపడకయండ-  ఇది  వెలైదయ  పరకిరయల
భాగమ"  అనస్నేరసు వెలైదయ  సోదరసులసు ఇదద్దరసూ
ఏక కయంఠయంతో.  

"సర-  ఒకసారి  మీ వెలైదయనకి  ఒపర్పికునస్నేక
తపర్పితసుయంద,  ఏదలైతే  అది  అవుతసుయంది-

కానవశ్వియండ" అనస్నేరసు తమమన. 

వెయంటనే వెలైదసుయలసు  ఆయన శరరయం అయంతటా
లావు  పాటి  కయంబళసుళ్ళీ  చసుటాటరసు.  తల,

మసుకుక్క  మాతతయం  బయటకు ఉయండేలా ఒక
దటటమలైన  తొడగసు  తగిలయంచారసు.  గసుడసెకు
ఒక  మసూలగ  ఆయనస్నే  తలకిరయందసులసుగ
వలాడ దీశరసు. 
మరసుక్షణయం అపర్పిడే వయండ వారిర్చున అనస్నేప
హయండాలసు గసుడసెలన తేబడాడ్డియి. ఆ అనస్నేయం
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అయంత  గసుడసెల  కుమమరియంచబడయంది.

తలకిరయందసులసుగ  వరలాడతసునస్నే  తమమనగరి
కిరయందయంత  ఆవిరసుల  కతకుక్కతసునస్నే  అనస్నేయం
నయండయంది.  గసుడసె  మొతత్త యం  ఒకక్కసారిగ
ఆవిరసుల కతమసుమకునస్నేయి. 

తన  శరరానకి  ఏమలైయందో  అసలసు  అరస్థయం
కాలేదసు  తమమనకు.  ఆయన  మసుకుక్క
పటాల దశ్విరా లనకి పరవశయంచిన వడ వడ
అనస్నేప ఆవిరి సెగలసు ఒకక్క పటసుటన ఆయన
నషాళనకి అయంటాయి. 

రయండ క్షణాలసు  గడచాయో లేదో-  ఆయన
మసుకుక్క  పటాల  నసుయంచి  విష  కిరమసులసు
రయండ-  గిజ  గిజ  లాడతసూ  వెలసువడ,  ఆ
అనస్నేప  రాశ  పలై  పడాడ్డియి.  అద  క్షణయంల
తమమన సమబత తపార్పిడ! 

వెలైదసుయలదద్దరసూ  వెయంటనే  ఆయననసు  కిరయందికి
దియంపి,  బయటకు  తీససుకొన  వచిర్చు,

శీతలపచారాలసు  చేశరసు.  కతమయంగ
ఆయననసు  తెలవిలకి  తెచార్చురసు.  తమమన
తలనపిర్పి  మాయమలైయంది!  అయితే  ఆయన
పూరిత్తగ  కోలసుకునేయందసుకు  మరో  రయండ
వారాలసు పటిటయంది.  

కవిగరి  శరోభారయం  తగిల్గుయందన,  రోగయం
నయమలైయందన వెయంటనే రాయలవారికి కబసురసు
అయందియంది.  పలాలపయంతసుల  వెలైదయ  సోదరసుల
ఖాయత వెనసువెయంటనే విజయనగర సామాశ్రాజయప
నలసుమసూలలకూ  పాకియంది.  వారిన
దరిరయంచసుకునేయందసుకు  పరజలసు  తయండోప-

తయండాలసుగ రాసాగరసు.  

నలసుగలైదసు రోజలల కబష షదవరాయల వార
నేరసుగ బోదనయంపాడ విచేర్చుసారసు. 
వెలైదసుయలదద్దరసూ రాయలవారిన పరససుత్తతయంచారసు: 
శ వయంకటగిరి వలలభ- 

సవా పరతయంతత హబదయ! చినస్నేమదవ 
జీవితనయక!కవిత 
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పాశ్రావణయ ఫణీశ కబష షరాయ మహీశ! 

పరభసూ మమసు వెలైదసుయలమగన కవులయం కాదసు.
అయందసుకే  మసుకుక్క  తమమన  గరి  పదయనేస్నే
ఒపర్పిజపార్పియం.  అయందసుకు  మమమలస్నే
మనస్నేయంచయండ.  మా పదద్దలసు దయతో మాకు
నేరిర్పియంచిన  వెలైదయనస్నే  సవాదబషిటతో  మా
బోదనయంపాడలనే  పదిమయందిక  అయందిససూత్త
వససుత్తనస్నేయం.  నయంది  తమమనగరయంతటి  వారికి
వెలైదయయం  చేస మహదద్భాగయయం  కలగడయం కేవలయం
మా పణయ విశేషమ. వారి ఆశీససుల్సులసు మాకు
సద  వుయండగలవన  విశశ్విసిససూత్త,  తమరి
అనసుగరహయంతో మా ఈ వెలైదయవిదయ  యిలాగే
పది కాలాలపాటసు శశశ్విత కరిత్త పొయందగలదన
భావిససుత్తనస్నేమసు"  అనస్నేరసు  పలాలపయంతసుల
సోదరసులసు. 
తమమనగరసు  లేచి  "పరభసూ!  శతధక
వయందనలసు.'కాశయయం  తసు  మరణానసురకిత్త:-
కాశీకి  పోయేది  కాటికి  పోయేయందసుకే"  అన
నశర్చుయియంచసుకొనస్నే  నేనసు,  వరి  చలసువతో
పనరజ్జనమ ఎతత్తనసు. వళసుళ్ళీ న పాలట నజయంగ
అశశ్విన  దవతలే.  మొదట  నేనసు  వరిన
శయంకియంచానసు-  అది న అవివకయం.  వరి హసత్తయం

ఒక సయంజీవ కరణ.  రామరావణ యసుదద్ధాయంల
లక్ష్మణసుడ  మసూరర్చు  పోయినపర్పిడ  గనక
వరసు అకక్కడ ఉయండ ఉయంటే హనసుమయంతసుడకి
ఆ సయంజీవన పరశ్వితనస్నే ఎతత్త  తేవలసిన పన
ఉయండేది కాదమ.  కుగశ్రామయంల నసాశ్విరస్థయంగ
వెలైదయసవలనయందిససూత్త  గశ్రామయంల  వారిన
అయందరిన  ఆరోగయవయంతసులసుగ  ఉయంచసుతసునస్నే
వరి సవకి ఎయంత యిచిర్చున తకుక్కవ.

వరి ఋణయం ఎలా తీరసుర్చుకోగలయం?

పరభసువులవారసు  వరిన  తమ  ఆసాస్థన
వెలైదసుయలసుగ నయమసత్త సాహితయయం తో బటసు
వెలైదయశసాత్త స్త్రానస్నే  కూడా  పోషియంచినటసులయంటసుయంది
అన  న  అభపాశ్రాయయం.  ఆ  తరాశ్విత  తమరి
చితత్తయం' అనస్నేరసు. 
"కవశశ్విరసుల ససూచన ఆమదదయకయం. మరి
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పలాలపయంతసుల  సోదరసులసు  అయందసుకు
సమమతసాత్తరో?  వారి  సమమతయం  మాకు
సయంతోషదయకయం"  అనస్నేరసు  రాయలవారసు.
కరతళ ధశ్వినసులసు మనసుస్నే మసుటాటయి. 

"పరభసూ!  మీ ఆజజ  శరోధారయమ-  కాన మా
వయంశీకుల  నయమానసుసారయం  మమసు
సశ్విసస్థలయంలనే వెలైదయయం చెయయల తపర్పి,  మరో
చోటసుకు  పోగసూడదసు.  ధన  సయంపాదనకూ,

సశ్విలాభాపేక్షకూ  లనసుకాకూడదసు.  మా
గశ్రామయం  వెలైదయనకి  పటిటయంది  పేరసుగ  శశశ్విత
కరిత్తన  ఆరిజ్జయంచాలన  మా  పదద్దల  ఆశయయం.

పరభసువులసు దీనస్నే వరసుగ తలచరాదన పాశ్రారస్థన"

అనస్నేరసు ఆ సోదరసులసు. 
"భేష్ ! మీ పూరశ్వికుల ఆశయయం ఉదతత్తయంగ
ఉయంది.  వెలైదసుయడ కోసయం రోగి అనేశ్విషియంచడమ
ధరమయం.  అపర్పిడే  వెలైదయనకి  విలసువ.  మీ
గశ్రామానస్నే  వెలైదయ  కేయందతయంగ  పరిగణససూత్త
బోదనయంపాడనసు  అగరహరయంగ  మీకు
దనశసనయంతో  వాశ్రాయియంచి  ఇససుత్తనస్నేయం!

అమసూలయమలైన  మీ  సవనసు  పరశయంసిససూత్త
మమచేర్చు  ఈ  చినస్నే  బహుమతన
సీశ్వికరియంచయండ"  అనస్నేరసు  రాయలవారసు
గయంభీరయంగ. సభల మరోసారి హరర్షాధాశ్వినలసు
మనసుస్నేమసుటాటయి.

 ఆయంధాశ్రాయంగలయం!

వెయంగళపర్పి ఇయంగీలషసు పేపరసు చదసువుతసునస్నేడ... 

వెయంగళపర్పి:   "ఇయండయన అథ లట లాస్ట గోల్డ్డి మడల్ ఇన లాయంగ జయంప!” లాయంగ జయంప చేససూత్త గోల్డ్డి మడల్ 
పోగొటసుటకునస్నేటట!
వెయంగళపర్పి కొడకు: తెలవి తకుక్కవతనయం కాకపోతే...లాయంగ జయంప కి వెళళ్ళీపర్పిడ గోల్డ్డి మడల్ వససుకొన 
వెళలలల్సున అవసరయం ఏమొచిర్చుయందట, వడాడ్డిరయం కాకపోతే?!

జాజన!

పిటట:  నసువుశ్వి చాలా కషటపడ తేనె తయరసు చేసత్త  మనసుషసులసు దనస్నే దొయంగలసాత్తరసు. బధగ అనపియంచద?

తేనెటీగ: బధ ఎయందసుకు? తేనెనసు దొయంగలయంచగలరమ గన, తేనెన తయరసు చేస విదయనసు 
దొయంగలయంచలేరసుగ?!
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బక 
మసూలయం: 'సీకెరట ఆఫ్ ద పేలన టీక్రొ' రచన : లాతఫ్ మఖసుమడోవ 
అనసుసబజన  - రాధ మయండవ, ఉపాధాయయిన, రిషివాయలీ బడ, మదనపలల. 

1

మా ఇలసుల  ఉయండేది ఒక నదికి దగల్గురోలనే.  ఆ
నది  ఒడడ్డినే  ఒక  పదద్ద  రావి  చెటసుట  ఉయంది.

విశలమలైన  కొమమలతో  తెరిచిన  గొడగసులా
ఉయంటసుయందది.   ఆ చెటసుట  వయససు మసూడ
వయందల సయంవతల్సురాలసు అన,   చెటసుట  తొరరల
పామసులసుయంటాయన  చెపర్పికునేవాళసుళ్ళీ  మా
ఊరి జనయం.  కాన అది నజయం కాదసు.  నేనసు,

రహమన కలసి ఆ చెటసుట ఎకిక్క,  దన తొరరలలకి
దిగి  చసూశయం  కూడా.   పామసులసు  లేవు;

పరసుగసులసు  లేవు.  ఊరికే  బసూజ  వాసన
వససూత్త  కొదిద్దగ  చెమమగ  ఉయంటసుయందకక్కడ-

అయంతే.   కాకపోతే  లపలకి  వెళళ్ళీనపర్పిడ
చీకటి వలల భయయంగ ఉయంటసుయంది. 

ఆ  చెటసుట  కిరయంద  ఒక  మటిట  దిబజ్బె  ఉయంది.

ఉజజ్బెకిసాత్తన కథ 
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సలీమ  అనే  మసుసలాయన  ఎపర్పిడూ  ఆ
దిబజ్బె మీద కూరసుర్చున ఉయంటాడ.  మా ఇయంటి
వెనక  పరహర  గోడ  ఆ  దిబజ్బెకి  ఆనసుకున
ఉయంది.  సలీమ తత రోజూ ఉదయయం నసుయండ
రాతత  వరకూ  అకక్కడే  కూరొర్చున  నది  వెలైప
చసూససూత్త,  జోగసుతసూ ఉయంటాడ. 

'తతకు అకక్కడ ఏమ కనపడతసునస్నేదో' అన
నేనసు  ఒకోక్కసారి  ఆశర్చురయపోయేవాడన.

అయిన  ఆయనకు  అదదో  పిచిర్చు  అయి
ఉయండాల-  చసూసయందసుకు  మా  నదిల  ఏమీ
లేదసు- కనసయం ఒకక్క చేప కూడా కనపియంచదసు!
న  అయంచన  ఏమటయంటే-  సలీమ  తత
'అయంతసు  చికక్కన  అయంతరయంగయం  కల

మసుదసుసల'.  (ఈమాట  నేనసు  చదివిన  ఓ
పసత్తకయంలదిలే).  ఆయన ఆలచనలసు నకే
అరస్థయం కాక నేనసు ఏడససుత్తయంటే,  మరో పరకక్కన
న సస్నేహితసుడ రహమన  ఆయనస్నే గసురియంచిన
పరశస్నేలతో ననసుస్నే ఊపిరి తీససుకోనవశ్విడ:  

“ఆ చెటసుటల ఏదో రహసయయం ఉయంది.. లేకుయంటే
రాతత,  పగలసు  కాపలా కాయడ.   అయితే
రహసయయం చెటసుట తొరరలల లేదసు- లపల అయంత
వెతకి చసూశయం కద,  మనయం?!  అది ఇకక్కడే
ఎకక్కడో ఉయంది"  అనస్నేడ రహమన. 

“అదయం లేదసు,  అలా చసూససూత్త ఆ దిబజ్బె మీద
కూరోర్చువడయం అతనకి కాలక్షేపయం.   ఒకొక్కకక్క
బఠాన  తయంటసూ  నది  వెలైప  చసూససూత్త
సయంవతల్సురాల  కాలయం  గడపతసునస్నేడ
ఆయన"  అనస్నేనసు నేనసు. 
రహమన ఒకక్క సారిగ గయంతసు వసాడ- "ఆగుఁ!
నసువుశ్వి  మటిట  దిబజ్బె  అనేసరికి  నకు అరస్థయం
అయిపోయియంది!  రహసయయం  ఏదో  ఆ  మటిట
దిబజ్బె కిరయంద ఉయంది.  నకు గటిట నమమకయంగ
కూడా ఉయంది!  నజయం!!  ఎయంతకెలైన పయందయం!"

అనస్నేడ హుషారసుగ. 

"మటిట దిబజ్బె కిరయందన?!”  అడగనసు నేనసు,
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అనసుమానయంగ. 

“అవునసు  మసురాద!  నసువశ్వి  ఆలచియంచసు!!
సలీమ తత మనలస్నే ఎవశ్విరస్నే ఆ దిబజ్బె దగల్గురికి
కూడా  రానయడ.   అకక్కడే  కూరొర్చున
ఉయంటాడ;  రాతతయంబవళసూళ్ళీ  దనకి  కాపలా
కాసాత్తడ.  బగ ఆలచియంచి చసూడ- అతనసు
ఆ  దిబజ్బె  కిరయంద  ఏదో  రహసాయనస్నే  దచి
ఉయంచసుతసునస్నేడన అరస్థయం అయిపోతసుయంది నకు
కూడా!!”  అనస్నేడ రహమన. 

నేనసు  మౌనయంగ  తల  ఊపానసు.  "అవునసు!
రహమన చెపార్పిక నకు ఇపర్పిడ ఆ సయంగత
గోడ మీద రాసినయంత సర్పిషటయంగ కనపిససుత్తనస్నేది.

ఈ  ఆలచన  నకు  ఎయందసుకు  రాలేదసు
ఇయంతవరకూ?!   రహమన  ఎపర్పిడూ  నేర
పరిశోధన  పసత్తకాలసు  చదసువుతసుయంటాడ.

అయందసుకే  అతనకి  ఈ  ఆలచన  తటిట
ఉయంటసుయంది.." 

ఆలచనలల పడడ్డి ననసుస్నే రహమన తనకి దగల్గురగ
లాకొక్కన,  సలీమ  తత  వెలైప  చసూపిససూత్త
గసుసగసుసలాడాడ-  "జాగరతత్తగ  వినసు
మసురాద,  మనయం  ఆ  దిబజ్బెన  తతవిశ్వి,  దన
రహసయయం  ఏయంట  కనపడతే  మనకి  పరక్షల

మొదటి మారసుక్క వససుత్తయంది.  ఆ తరాశ్విత మన
ఉపాధాయయసులసు  ఇయంక  మనలస్నే  ఏ  పరశస్నేలసూ
కూడా  అడగరసు.  అసలసు  శసత్త స్త్రాజజలసు
శసత్త స్త్రాజజలసు  ఎటాల  అవుతరో తెలసుసా,  నకు?

మసుయందసు ఏ పాత కుయండ పయంకుల,  ఇనసుప
గొడడ్డిళళ్ళీ  భసూమ  నసుయండ  తతవిశ్వి  తీసాత్తరసు
వాళసుళ్ళీ.  ఆ  తరాశ్విత  దనకి  కొయంచెయం  చరితత
జోడయంచి,  అటాల  శసత్త స్త్రాజజలసు  అవుతరసు-
తెలసుసా?!  మనయం కూడా ఈ దిబజ్బెల ఉనస్నే
రహసాయనస్నే తతవిశ్వి తీసత్త  శసత్త స్త్రాజజలయం కావొచసుర్చు,

ఏమయంటావు?”  అనస్నేడ. 

'శసత్త స్త్రాజజలసు  కావడయం  అయంత  ససులభయం  కాదసు'
అన  నేనసు  చాలా  సారసుల  వినస్నేనసు-  కాన
ఇపర్పిడ రహమన మాటల వలల నల కోరిక
మొదలలైయంది-   “నజమ  అనసుకుయంటానసు;
కాన...”  అనస్నేనసు. 
“ఏమటి,  న సయందహయం?”  అనస్నేడ రహమన
చిరాగల్గు. 
“సలీమ తత అనస్నే  సమయలలనసూ దన
మీద  కూరసుర్చున  ఉయంటాడ.  ఇయంక  అకక్కడ
తతవశ్విది ఎలా?” అనస్నేనసు నేనసు. 
"హ!  దనదమసుయంది,  అది  రపర్పిలారిర్పినయంత
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ససులభయం.   నసువుశ్వి నేనసు చెపిర్పినటసుల  చెయియ,
చాలసు!"  అనస్నేడ రహమన. 

నకు ఎయందసుకో వాడ ఈ మసుచర్చుట అయంత
కొయంచెయం  ఇబజ్బెయందికరమమ  అనపియంచియంది.

అయిన  ఒపర్పికోక  తపేర్పిటసుల  లేదసు-
“ఇయందసుల  మసప  పనసులసు  ఏమీ  లేవు
కద?”  అనస్నేనసు. 
“ఇయందసుల మసయం ఏమసుయంది?  మనయం మీ
తోట లపల  వెలైప  నసుయంచి  ఆ  మటిట  దిబజ్బె

వరకు  సొరయంగయం  తవుశ్విదయం.  ఆ  సొరయంగయం
కూడా  ఏమయంత  పదద్దది  కాదసు.  వసత్త  తీసత్త
బహుశ  రయండ  మీటరసుల  ఉయంటసుయందయంతే.

మలలమలలగ  తతవుశ్వికుయంటసూ  పోతే  నేరసుగ
తత  కూరసుర్చునస్నే  చోటసుకు  చేరతమసు;
రహసయయం  ఏయంట  తెలసిపోతసుయంది.  ఒకవళ
ఏమీ  కనపియంచలేదనసుకో;  సొరయంగనస్నే
మామసూలసుగ  పూడర్చు  పటేటదద్దయం,  అయంతే!

అదమయంత పన కాదసు!" అనస్నేడ వాడ. 

నేనసు హుషారసుగ "సర" అనస్నేనసు. 

2

ఇదద్దరయం  మా  పరటలకి  చేరాయం.   నేనసు  మా
పలసుగసు-పార తెచార్చునసు.  అపర్పిటికపర్పిడే పన
పాశ్రారయంభయంచామసు.   ఐదసు  రోజలపాటసు
సొరయంగయం  తతవాశ్విమసు.  రహమన  సొరయంగయంల
ఉయండ  తతవశ్వివాడ.  మనసుస్నేనసు  బకెక్కట  ల
నయంపి  ఇచేర్చువాడ.  ఆ  ఇసకనసు,  మనసుస్నేనసు
బయటికి  తీససుకెళళ్ళీ  దసూరయంగ
పారబొయయటయం  న  పన.  ఆ  సమయయంల
నయండా  మనసుస్నేతో  కపర్పిబడపోయిన  మా
శరరాలన  చసూసత్త  మాకే  నవుశ్వి  వచేర్చుది.

ఏమయంటే ఇదయంత ఏమాతతయం సదసుద్ద లేకుయండా
చేయవలసి  వచిర్చుయంది  -  సలీమ  తత  గోడ
అవతలే దిబజ్బె మీద కూరసుర్చున ఉనస్నేడగ,

మరి?! 

ఆరో రోజ తతవుశ్వితసూ పోతసుయంటే హఠాతసుత్తగ
పారకి  ఏదో  గటిటగ  తగిలనటసుల  శబద్దయం
అయియంది.   రహమన  వగరసుససూత్త  "ఇయంక
ఇపర్పిడ తతవశ్విటయం పరమాదయం. ఇయంక కాసపటల
సలీమ తత భోజననకి వెళత్తడ..  ఆయన
అటాల  వెళళ్ళీగనే  మళళ్ళీ  మొదలసు  పటటచసుర్చు
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మనయం.   పన దగల్గుర  పడయంది.  ఇయంక ఒకట
రయండో బకెక్కటల మనసుస్నే తీసత్త చాలసు-  రహసయయం
బయట  పడతసుయంది.   గోడ  మీద  నసుయండ
చసూడ....  సలీయం  తత  గన  ఈ  శబద్దనస్నే
వినస్నేడో, ఏమ!”  అనస్నేడ గసుసగసుసగ. 

నేనసు గోడ మీద నసుయండ తొయంగి చసూశనసు.
తత  కదలకుయండా  దిబజ్బె  మీద  కూరసుర్చున
ఉనస్నేడ.  ఏదో  పసత్తకయం-ఒకోక్క  పేజీ
చదసువుతసునస్నేడ;  పరకక్కనే పాతతల ఉనస్నే 'టీ'

న   చపర్పిరిససుత్తనస్నేడ.  శబద్దయం  ఏమీ  వినస్నేటసుల
లేదసు.  
“అబజ్బెబజ్బె!  ఆ పనకిమాలన పసత్తకయం చదివి

ఏయం  చేసాత్తడట,  మసుసలాయన?   భోజనయం
సమయయం అయియంది గద; ఇయంక వెళత్తనేమ?”

అనస్నేడ రహమన అసహనయంగ. 

మాకు కూడా చాలా ఆకలగ ఉయంది. 'తత
వెళళ్ళీలగ ఏదలైన  తన  వదద్దయం'  అన మమ
మసుయందసుగ ఇయంటల  లపలకి వెళళ్ళీయం.   ఏదో
కొయంచెయం తన వచేర్చుపర్పిటికి సలీమ తత దిబజ్బె
మీద లేడ!  

నేనసు,  రహమన  గబగబ  సొరయంగయంలకి  వెళళ్ళీ
తతవిశ్వి  చసూశయం.  అకక్కడొక  పియంగణీ  కూజా
మసుకక్క,  మటిట గొటసుటకున ఉనస్నే గొరర ఎమసుక
తపర్పి ఏమీ లేవు.  

“సర-  ఇయంకొయంచెయం తతవిశ్వి చసూదద్దయం.  మసుయందసు
ఈ మనసుస్నేన బయట పోసి రా!"  అయంటసూ
న  చేతకి  బకెక్కట  ఇచార్చుడ  వాడ.  నేనసు
బకెక్కటసుట   తీససుకున  బయటికి  వచార్చునో
లేదో-  దబదబమయంటసూ శబద్దయం-  న గసుయండె
పగిలనటసుల  అనపియంచియంది.  బకెక్కటసుట  కిరయంద
పడేసి  వెనకిక్క  తరిగి  చసూససరికి,  రహమన
పాశ్రాకుతసూ  వససుత్తనస్నేడ  నేలలయంచి.  అకక్కడ
మయం తతవిశ్విన సొరయంగమ లేదసు!  వాడ ఒయంటి
నయండా  మటిట-  భయయంతో  న  ఒళసుళ్ళీ



కొతత్తపలల                                                        61                                                                జూలలై  2016

చలలబడపోయియంది. 

“మటిట  తనెస్నే  కూలపోయియంది!  ఒక  వారగ
అదయంత  విరిగి  పడపోతసుయండటయం
కనపియంచియంది  నకు!  దయంతో గభాలస్నే  చివరి
క్షణయంల  తపిర్పియంచసుకునస్నేనసు.  లేకపోతే
సజీవయంగ  సమాధ  అయిపోయి
ఉయండేవాడన!" అనస్నేడ వాడ రొపర్పితసూ.  

నేనసు  ఆయందోళనగ  గోడ  ఎకిక్క  చసూశనసు.
మటిట దిబజ్బె విరిగిపడ, చెటసుట కిరయంద తొరరలాగ
ఏరర్పిడ  ఉనస్నేది.  'ఇయంకా  నయయం-  ఆ
మసుసలాయన  వెళళ్ళీపోయడ.  లేకపోతే
ఆయన కూడా గసుయంటల పడపోయేవాడ;

గొపర్పి పరమాదమ జరిగి ఉయండేది'. 

"హమమయయ,   తత  అకక్కడ  లేడ-

మయంచిదయియంది!"   అనస్నేనసు  ఊపిరి
పలసుర్చుకుయంటసూ. 

“సరలే!  తశ్విరగ  రా!  అయందరసూ  వచిర్చు
చసూడకమసుయంద  మనయం  సొరయంగనస్నే
మసూసయల!"  అనస్నేడ రహమన. 

"మరి మటిట  దిబజ్బె  మాటేమటి?"  అనస్నేనసు
అతన వెలైప పిచిర్చువాడలాగ చసూససూత్త. 
“దన  కాలయం  చెలల  కూలపోయియందన

అనసుకుయంటారసు-  ఏమీ  పరలదసు.  అయితే
మనయం మసుఖయయంగ గోడ ఇవతల పరకక్కన ఉనస్నే
సొరయంగనస్నే  మసూసివయల,   ద!  ద!”

అనస్నేడ. 

మమసు గబగబ సొరయంగనస్నే మటిటతో నయంపి
గటిట  చేసాయం.  తోట  మసూలన  ఉనస్నే   పాత
కొయయలన  లాకొక్కన  వచిర్చు  దన  మీద
కపార్పియం. 

అయంతల తత వససుత్తనస్నే  అలకిడ అయియయంది.

ఇదద్దరయం  గోడ మీదికి ఎకిక్క,  నకిక్క చసూశయం.

సలీమ తత చెటసుట దగల్గుర నలబడ,  తొరరలకే
చసూససుత్తనస్నేడ.   అతన మసుఖయంల దీనతశ్వియం
మాకు  సర్పిషటయంగ  కనపడతోయంది.

అతనపర్పిడ  వయంగి,  అకక్కడ  ఉనస్నే  మటిట
పళళ్ళీలన  అటసూ  ఇటసూ  తొలగియంచేయందసుకు
పరయతస్నేససుత్తనస్నేడ.  కొదిద్ద సప పరయతస్నేయంచాక
అది  అసాధయయం  అనపియంచినటసులయంది-

నసల్సుహయయంగ అటసు ఇటసు చసూసి,  కాసప
అటాలగే నలబడ ఏడార్చుడ.  ఆపలైన తేరసుకొన,

మలలగ  చేతసులసు  ఊపకుయంటసూ
వెళళ్ళీపోయడ.   వెళళ్ళీపర్పిడ అతన కాళసుళ్ళీ
తడబడ, చాలా సారసుల పడబోయడ. 
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మమదద్దరయం  ఒకరి  మసుఖాలసు  ఒకరయం
చసూససుకోలేకపోయమసు.  మకాళళ్ళీ  మీద
తల ఆనర్చు మౌనయంగ బొమమ మాదిరి అలాగే
చాలా సప కూరసుర్చుయండపోయడ రహమన.  

వణకే  చేతసులతో  తత  మటిట  పళళ్ళీలనసు
తొలగియంచడానకి  పరయతస్నేయంచటయం,   ఎతత్తలేక
ఏడవటయం-  ఆ  దబశయయం  న  కళళ్ళీ  మసుయంద
మదల  సాగియంది.  న  గొయంతసులయంచి  మాట
పగలలేదసు. చాలా బధ వసియంది.  

కాసపటికి రహమన తో  "ఏయంటి,  నసువుశ్వి  చేసిన
పన?!”  అనస్నేనసు. 
“అయంటే తపర్పియంత నదనయంటావా?  ఆ పాత
మటిట  దిబజ్బె  కూలతే  దనకి  నేనే
బధసుయడన?”  అనస్నేడ బధగ. 

“అవునసు-  ఇదయంత న పిచిర్చు  భతమల  వలలనే
కద, జరిగియంది!"  అనస్నేనసు. 
“అయిన  నేనేమీ  ననసుస్నే  బలవయంతయం
చేయలేద!  నకెలై  నసువుశ్వి కూడా  'దిబజ్బె కిరయంద

ఏమసుయందో  చసూదద్దయం'  అన  వచార్చువుగ?"

అనస్నేడ వాడ. నేనసు ఏమీ మాటాలడలేదసు. 
"ఇయంకా  అదబషటవయంతసులయం-  మనలస్నే  ఎవరసూ
చసూడలేదసు.  ఇపర్పిడ నసువుశ్వి  'ఇదయంత న
వలేల  జరిగియంది'  అన  అయందరిక  టాయం  టాయం
వసాత్తవా?”   రహమన  గొయంతసు  ఏడపతో
బొయంగసురసుపోయియంది.   కళళ్ళీ  నళసుళ్ళీ
తసుడచసుకుయంటసునస్నేడ.   నకు  వాడమీద
జాల వసియంది.   మటిట  తనెస్నే  విరిగి  పళళ్ళీలసు
మీద పడడ్డిపర్పిడ కూడా వాడ అరవలేదసు-
నశరబద్దయంగ ఓరసుర్చుకున ఉయండపోయడ.  

నేనసు  అనసునయయంగ  వాడ  భసుజయం  మీద
చెయియ వసి "రహమన, ఊరసుకో.  బధపడకు.

ఇయందసుల న తపర్పి కూడా ఉయందిలే;  అసలసు
మనయం సొరయంగయం తతవశ్వికుయండా ఉయండాలల్సుయంది"

అనస్నేనసు.   
ఎవరి  ఆలచనలల  వాళళ్ళీయం  కాసప  అలాగే
కూరసుర్చున,  లేచి,  ఎవరియంటికి  వాళళ్ళీయం
వెళళ్ళీపోయయం. 

                                                       3
ఇయంటికి  వెళళ్ళీక  కూడా మనససు  అదోలాగ
ఉయండయంది.  ఏదలైన  చదసువుకుయందమన

పసత్తకయం చేతలకి తీససుకునస్నేనసు కాన ఒకక్క
పేజీ కూడా మసుయందసుకు నడవలేదసు.  



కొతత్తపలల                                                        63                                                                జూలలై  2016

సాయయంతతయం  అవుతసుయండగ  ననస్నే  ఇయంటికి
వచార్చుడ.  మామసూలసుగ  సరదగ  ఉయండే
ననస్నే  ఇవాళళ్ళీ  ఎయందసుకనో  దిగసులసుగ
ఉనస్నేడ.  ఇయంకా దసుససుత్తలసు  మారసుర్చుకోలేదసు-
వచిర్చున  కాసపటికే  అమమతో  కలసి  మళళ్ళీ
బయటికి బయలసుదరాడ. 

వెళసూత్త  వెళసూత్త  అమమ  అనస్నేది-  "మసురాద!

ఈరోజకి  నసువశ్వి  భోజనయం  వడడ్డియంచసుకున
తనెయియ.  మయం సలీమ తత వాళళ్ళీ ఇయంటికి
వెళసుతసునస్నేయం.   ఆయన-  పాపయం,  జబసుజ్బె
పడాడ్డిడట.  డాకటరసుగరిన  పిలసుచసుకు  వచిర్చు
చసూపియంచాల.  ఏమలైన  ఆహరయం  కూడా
తయరసు  చేసి  తనపియంచాల.  వచేర్చుపర్పిటికి
మాకు ఆలసయయం అవుతసుయంది"  అయంది. 

సరననస్నేటసులగ తల ఊపానసు. 
నేనసు  ఏదో  కాసత్త  తన  అమమననస్నేల  కోసయం
ఎదసురసు చసూససూత్త పడకునస్నేనసు.  యసుగలసు
గడచినటసులగ ఉయంది.  బయట అయంత చీకటి.

గడయరయం  పది  గయంటలసు  కొటటటయం
వినబడయంది. నకు తెలయకుయండానే నదతలకి
జారసుకునస్నేనసు.  
ఉదయనేస్నే  రహమన  వచిర్చు  లేపాడ.  వాడ

మసుఖయం వాడపోయి ఉయంది.  

“నకు  రాతతయంత  నదత  పటటలేదసు.  ఏవవో
పడకలలసు  వచార్చుయి!"   అనస్నేడ.   వాడ
గొయంతసు వణసుకుతోయంది. 

“సలీయం  తత  జబసుజ్బె  పడాడ్డిడట.  రాతత
అమమననస్నే  డాకటరిస్నే  పిలసుర్చుకొచేర్చుయందసుకు
వెళళ్ళీరసు.   ఆయన ఎలా ఉనస్నేడో ఏయంట.

నకేమలైన తెలసుసా?” అడగనసు. 
“తెలసుససు,  మా అమమ కూడా ఇపర్పిడ తత
దగల్గుర ఉయంది-"  అనస్నేడ వాడ. 

“మనయం కూడా వెళదయం పద. తతకి పాపయం,

లడూడ్డిలయంటే  చాలా  ఇషటయం.  కొనస్నే  లడూడ్డిలసు
తీససుకు వెళద్దయం-"  అనస్నేనసు. 
ఇదద్దరయం తత ఇయంటి వెలైపకి నడససుత్తయంటే వెనక
నసుయండ లార వచిర్చు ఆగియంది.  అయందసుల మా
ననస్నే ఉనస్నేడ-  పటటణయం నసుయండ ఇటసుకలసు
తెససుత్తనస్నేడ. 

“ఎకక్కడకబజ్బెయ,  బయలసు  దరారసు?”

అనస్నేడ  ననస్నే,  లారన  మాకు  పరకక్కగ
ఆపియంచి. 

“సలీయం  తతకు  లడూడ్డిలసు  ఇచిర్చు  వదద్దమన
వెళసుత్తనస్నేయం"  అనస్నేనసు. 
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"సర  రయండ,  లారకూడా  ఆ  వధలకే
వెళసుత్తనస్నేది"  అన  మమమలస్నే  లారలకి
ఎకిక్కయంచసుకునస్నేడ ననస్నే. 
లార డెలై స్త్రావర తో ననస్నే  సలీమ తత గసురియంచే
చెపత్తనస్నేడ.  ననసుస్నే  చసూపిససూత్త   "..వడ
అపర్పిడ  నెలల  బబసు.  మీ  ఒదిన  వడన
ఎతసుత్తకొన  నది  ఒడడ్డిన  నడససుత్తనస్నేద,

ఒకక్కసారిగ  కాలసు  జారి,  దొరసులకుయంటసూ
వెళళ్ళీ, నదిల పడయంది- పిలాలడతో సహ! సరిగల్గు
ఆ  సమయనకి ఒడడ్డిన  నలబడ ఉనస్నేడ
సలీయం  తత  కొడకు  మహమసూద.  వాడ
నళళ్ళీలలకి  దసూకి  తలలన-వడన  ఇదద్దరిన
కాపాడాడ.  లేకపోతే  వళళ్ళీదద్దరసూ
దకేక్కవాళసుళ్ళీకాదసు నకు-" 

“అయితే వెయంటనే  మహమసూద కి-  ఆ నళళ్ళీ
వలలనే-  చల  జబసుజ్బె  ఏదో  పటసుటకుయంది.

అయందరయం  ఎయంత  పరయతస్నేయంచిన  లాభయం
లేకపోయియంది.  మహమసూద  మాకెవశ్విరిక
దకక్కకుయండా  పోయడ.  సలీయం  తతకి
మసుసలతనయంల  కొడకు  ఆసరా  లేకుయండా
పోయియంది..  మహమసూద  కవితలసు
రాసవాడ.  తనసు  రాసిన  కవితలతో  ఓ

పసత్తకానస్నే  కూడా  పరచసురియంచి  ఉనస్నేడ
అపర్పిటికే.  సలీయం  తత  దగల్గుర  కొడకుకు
గసురసుత్తగ వాడ రాసిన పసత్తకయం కాప ఒకక్కటి
మాతతమ మగిలయంది.  వాడ రాసిన కవితలస్నే
చదసువుకుయంటసూ ఎపర్పిడూ ఆ చెటసుట  కిరయంద
దిబజ్బె  మీద కూరోర్చుసాగడ ఆయన.  మయం
ఊరికే  చసూడటయం  తపర్పి  ఇయంకేమీ
చెయయలేకపోయయం.." 

ననస్నే కొనసాగియంచాడ. 

"..ననస్నే  ఆ  దిబజ్బె  కూలపోయియంది.

మహమసూద  రాసిన  పసత్తకానస్నే  చదసువుతసూ
చదసువుతసూ  ఆ  దిబజ్బెమీద  పటసుటకునస్నేడట
సలీయం  తత.  అది  కూడా  ఇపర్పిడ  ఆ
మటిటల కలసిపోయియంది. 'మసుసలాయన ఆ
పసత్తకయం  కోసయం  దిగసులేససుకునస్నేడేమ-

ఎవరలైన  కొయంచెయం  వెతకి  పటటయండ'  అనస్నేడ
డాకటర.  రపనస్నే సమయయం చసూససుకున వెళళ్ళీ
ఆ పసత్తకయం  కోసయం వెతకాల.."   అన ననస్నే
అనస్నేడ.  

వియంటసునస్నే  నకు  గసుయండె  చెరసువయియయంది.

తెలయకుయండానే న కళళ్ళీ వెయంట నళసుళ్ళీ కార-

సాగయి. 
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అయంతలనే  లార  ఆగియంది.  కిరయందికి  దిగగనే
రహమన న చెయియ పటసుటకున "మసుయందసు మీ
ఇయంటికి వెళద్దయం పద-  మటిట దిబజ్బె కిరయంద తత
పసత్తకయం కోసయం వెతకాల"  అనస్నేడ.   వాడ
మసుఖయం కూడా తడ తడగ ఉయంది. 

“అవునసు పద!  పసత్తకయంతో సహ వదద్దయం,

అపర్పిడ  తత  సయంతోషయంతో  లేచి
కూరసుర్చుయంటాడ"  అనస్నేనసు.  ఇదద్దరయం గబగబ
వెనకిక్క పరసుగతత్తయం. 

“ఎయంత  సప!?   రయండ  పారల  మటిట
తీశమయంటే  క్షణయంల  పసత్తకయం
దొరసుకుతసుయంది"  అనస్నేనసు. 
“ఏమటీ,  పారతోన!?  లేదసు  లేదసు-ఇది

పసత్తకయం.  మనయం మటిటన జాగరతత్తగ చేతసులత్తటే
తీయల!"  అనస్నేడ రహమన. 

“అవునసు కద!”  అనస్నేనసు. 
దిగబడపోయిన  దిబజ్బె  దగల్గురికి  వెళళ్ళీ,
జాగరతత్తగ  చేతసులతో  మటిటన  తీయడయం
మొదలసుపటాటయం.  దదప మసూడ గయంటలసు
పన చేయగ మాకు పసత్తకయం  కనపియంచియంది.

దనస్నే  చసూడగనే  మాకు  పాశ్రాణయం  లేచి
వచిర్చునటసుల అనపియంచియంది. 

దనస్నే  జాగరతత్తగ  పలైకి  తీసి,  మటిట  దసులపి,

మడత  పడన  పేజీలనసు  సరిచేశయం.  మా
అదబషటయం కొదీద్ద పసత్తకానకి ఏమీ  కాలేదసు! 
“పద!  వెయంటనే వెళళ్ళీ  తత బక తీరసుదద్దయం.

నేనసు  పసత్తకానస్నే  ఇసాత్తనసు;  నసువుశ్వి  లడూడ్డిలసు
ఇవుశ్వి"  అనస్నేడ రహమన. 

“కాదసు  కాదసు,   నేనసు  పసత్తకానస్నే  ఇసాత్తనసు.
నసువుశ్వి లడూడ్డిలసు ఇవుశ్వి!"  అనస్నేనసు నేనసు. 
"సరలే,  ఆయనకి  క్షమాపణలసు  చెపర్పికున,

మనదద్దరి చేతసులసూ పసత్తకయం మీద వసి ఇదద్దయం"

అనస్నేడ రహమన నవుశ్వి మసుఖయంతో. 

మాకిదద్దరిక  తెలసుససు-  ఇక  సలీయం  తతకేమీ 
భయయంలేదసు!
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పదరయంగయం-84
నరశ్విహణ: డా. సిరి, మరాయలగసూడ, నలొల్గుయండ జిలాల, తెలయంగణ రాషట స్త్రాయం

1 2 3 4

5

6 7 8

9 10 11

12 13 14

15 16

నలసువు:

1. వెలసుగసులసు చియందియంచే పరసుగసు (4)

 2. తడబడన 'కులాస' (3)

3. హియందీ 'వడ' (2) 

4. హోలీనే, మరో రకయంగ! (6)

7. శ కబషసు షడ పదద్ద భారయ! (3)

8. తల కిరయందసులలైన 'బలయం'  (2)

11. తరగబడన 'నేల' (2)

13. రాజాయనస్నే ఏలే పరభసువు! (2)

అడడ్డియం-నలసువు ఆధారాల సహయయంతో ఈ గడలనసు 
నయంపగలరమ చసూడయండ. నయంపిన పదరయంగనస్నే, 
కేవలయం పోససుటకారసుడ్డిపలై  రాసి, మాకు అయందటసుల 
పయంపయండ.  మీ బడ పేరసు, తరగత, మీవాళల  ఫోనసు 
నయంబరసు  తపర్పిక రాయయండ. సరలైన సమాధానయం రాసి 
ఎయంపికెలైన మసుగసుల్గురసు పిలలలకు  కొతత్తపలల - 85 న  
బహుమతగ పయంపిసాత్తయం!

మా చిరసునమా: కొతత్తపలల పరచసురణలసు, 1-127/A, 

యయంఆరోశ్వి ఆఫీససు దగల్గుర, చెనేస్నేకొతత్తపలల- 515101

అడడ్డియం:

1. సీతదవి పటిటన నగరయం (6)

5. తెలసుగసుల 'కలర' ! (2)

6. పూరశ్విప కాలప విదయలయలసు! (4)

9. రసుకిమణీ దవి అనస్నే!  (2)

10. పలకపలైన రాసది?!  (3)

12. తరగబడన 'రాణ' (2)

14. ఇవాళళ్ళీ, మరో విధయంగ! (2)

15. హియందసువులసు పవితతయంగ భావియంచే అక్షరయం (1)

16. తలపలై ఉయండేది (2)



 NEFT TRANSFER  కోససం అకర్కెసంటల వివరలల:
“Kottapalli Prachuranalu”
SB A/c 62320333310,
State Bank of Hyderabad
Dharmavaram Branch
IFSC: SBHY0020902
(బజ్యేసంకు వార కొతస్త నయమాలననలసరసంచి,  "కాజ్యేష్ హాజ్యేసండిల్లోసంగ్ చారర్జులల"గా పప్రతిసార రన. 50 అదనసంగా 
చెలల్లోసంచవలసి వసలస్తనర్నెద..  అసందలవలల్లో బజ్యేసంకులో డబలబ్బ కటరకసండి-  నరలగా మీ అకర్కెసంటల నలసండే టత్రానలన్సుఫర్ 
చేయగలరన పాత్రారర్థన)

పప్రసలస్తతసం అసందలబటలలో ఉనర్నె కొతస్తపలల్లో పిప్రసంటల పుసస్తకాల వివరలల:

కక్రమ
ససంఖజ్యే

వివరలల ఒక సెట లోన
పుసస్తకాల ససంఖజ్యే

సారకులో ఉనర్నె
సెటలల్లో

(సలమారలగా)

వెల (రన)

(పోసరజి రన 50  అదనసం)

1 2011 set 9 22 180

2 2012 Set 11 27 220

3 2013 Set 7 22 175

4 2014 Set 10 500 250

5 2015 Set 7 1150 175
                                                                                                                                                   

కొతస్తపలల్లోన మీ మితలప్రలకు, మీరల చదవిన బడులకు, మీ సమీపసంలోన లలైబక్రరలకు బహూకరసంచసండి! 

రబోయే 12 ససంచికలకలై మలసందసలస్త చసందా:

వజ్యేకుస్తలకు: 300/- (పోసరజీ మరయల యసెన్సుమర్మాస్ ఛారర్జులల కలపి)

ససంసర్థలకు: 350/-

గమనక:  అచచయిన పుసస్తకాలల ఎపప్పటకపుప్పడు సాధారణ పోసలరలో పసంపబడతయి.

Transfer వివరలనల 
మాకు మయిల్ దార్వర 
తెలయజయసండి:

team@ kottapalli.in

మరనర్నె వివరలకలై ససంపప్రతిసంచసండి:  కొతస్తపలల్లో పప్రచలరణలల, 1-127/A, యసంఆరర్వ ఆఫీసల దగగ్గర, చెనర్నెకొతస్తపలల్లో, 
అనసంతపురసం జిలల్లో, 515101.  ఫోనల: 7702877670,  9000453887.  ఇ-మయిలల : team@kottapalli.in 



చచైతననన
-కనతతుల అనిల, తొమమ్మిదవ తరగత, జడ.ప.హెచ.యస. మతుసస్తాబాద, కరననగర్ జిలల.

చతుకక్కాపూర్ లో హెచైససక్కాలతు లేదతు.  ఆ ఊరి పలలడు వనకటేష్  కమారెడడ్డిలో హాసస్టల లో ఉనడ 
చదతువుకునేవాడు.  ఎనడాకలన సెలవులతు ఇచచ్చేసరికి తమ సనత ఊరతు చతుకక్కాపూర్  వచచ్చేడు. ఊరి 
పరిసస్థిత చసస చల ఆశచ్చేరనపోయాడు.   గగ్రామన అనతటా చతస్తా అలతుమతుకొని ఉనన్నద. తామతు ఉనడే 
కలనీలో కూడా అనతా చతాస్తాచదారన!  దాని మసలనగ ఊళళ్ళో అనదరికీ అనారోగనలతు! 
వనకటేష్  ఊళళ్ళో జనాలనదరినీ  ఒకచోట పోగతు చస చపప్పాడు:  "చసడనడ అనన్నలస, అకక్కాలస, 

తమతుమ్మిళసళ్ళో, చలలయిలస!  మన కలనీనే కదతు;  ఊరతు ఊరనతా చతస్తాతోటీ మతురికితోటీ నినడ ఉనన్నద.  

మనకు వచచ్చే అనేక రోగలకు ఈ చతస్తా కరణన.  దీనన్ననతా తీస శతుభభన చసే పని ఎవరిద?  ఎవరో వసస్తారని, 

ఏమో చసస్తారని మనన అనదరన ఎదతురతుచసససస్తా కూరతుచ్చేనటే సమసన పోతతునదా?  పోదతు.  పరిశతుభభత మన
బాధనత.  ఇద 'మన పని' అనతుకొని మనన నిరర్వరిస్తానచపోత దానికి బలి అయనద మన ఆరోగనమ! ఇల 
కుదరదతు. మనన  అనదరన ఇవాలిస్ట నతునడ మొదలతు పెటస్ట మన ఊరికి శతుభభన చసతుకునదాన" అనాన్నడు.

“అద మా పని కదతు. పనచయితీ పని  అనాన్నరతు కొనదరతు” .

వనకటేష్ వాళలనదరినీ ఒపప్పానచనదతుకు చల శశ్రమపడాడ్డిడు.  అతని చొరవవలల ఊళళ్ళో జనాలతు- మతుఖననగ 
పలలలతు- ఒకక్కారొకక్కారతుగ- తమ పరిసరాలిన్న శతుభభన చసతుకునేనదతుకు నడున కటాస్టరతు.  పలలలనతా పోగతుచస 
పెటస్టన చతస్తానతు వనకటేష్ తమ టాగ్రాకస్టరతులో ఊరి చివరికి చరాచ్చేడు.  వారి ఉతాత్సాహానిన్న చససన పెదద్దవాళతుళ్ళో 
పూనతుకొని ఊళళ్ళో మతురికి కలతువలనతు శతుభభన చసరతు. చసససస్తా చసససస్తానడగనే ఊరనతా 
మెరిసపోయినద!

నెల తరిగే సరికి ఊళళ్ళోవాళళ్ళో ఆరోగనలతు బాగతుపడాడ్డియి.  అనదరికీ  నిజనగ ఆశచ్చేరనమెచైనద. అనదరస 
ఎవరికి వాళతుళ్ళో  పరిశతుభభత“ - మననదరి బాధనత  అనతుకవటన మొదలచైనద” .  ఊరనతా పరిశతుభభనగ
ఉనడటనతో,  చతుకక్కాపూర్  గగ్రామన ఎనన్న గగ్రామాలకు ఆదరరనగ నిలిచినద.  "సర్వచచ్ఛ గగాఁవ"అవారతుడ్డి 
సధనచతుకునన్నద.  చతుకక్కాపూర్ విజయన మననదరికీ ససస్ఫూరిస్తాదాయకన. 

 

RNI Regn No. : APTEL/2014/62705             Date Of Publishing: 05/07/2016         Postal Regn No:  HDP/008/2015-2017

Printed and  Published  by Narayana Sarma  on behalf of  Kottapalli Prachuranalu  and printed at Mudrica Offset  Printers, Vijayawada and 
published at “Kottapalli”, 1-127/A, Near MRO Office, Chennekothapalli, Ananthapuram District, AP-515101. Editor: Narayana Sarma.   


